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వడి పప్రతి వెల  
(పోసస్టుజీ అదనక)

25 రమూ. 30 రమూ.

12 పప్రతసలస
(పోసస్టుజితో సహ)

300 రమూ. 350 రమూ.  కొతత్తపలల్లి పప్రచసరణలస
1-127/A,     యక ఆర వ ఆఫసస దగగర,

చననకొతత్తపలల్లి- 515101
 అనకతపుర క జిలల్లి

ఫనస  :  7702877670   ఇ  -  మయలస  :   team@kottapalli.in   

వెబ ససటస  :   http://kottapalli.in

రనసనన  12  పప్రతసలకసక  డబసబ్బులన  మనిఆరర్డరస/బవ్యకక టటనసనఫరస  దద్వార
చలల్లికచవచసచ.  దయచేసి మీ  చిరసనామానస పోససస్టు/యసనమమ్మెస/ఇ-మయలస
దద్వార వడిగా తెలయజేయకడి. పుసత్తకాలనస  సాధారణ   పోససస్టులో పకపుతక,

మీ రచనలనస పోససస్టు/ఇమయలస రమూపకలో  పకపకడి. బగసననవాటని   తపప్పక
పప్రచసరిసాత్తక!

ఇకటరనట లో  ఈ పుసత్తకానిన వవధ ఫారమ్మెటసలోల్లి ఉచితకగా 
చదవవచసచ, డౌనల్లిడు చేససకవచసచ, అవసరమనిపిసత్త  మీ వాణిజేవ్యతర 
కారవ్యకక్రమాలకసక మీ అకతట మీరే దీనిన మసదక్రకచసకవచసచ! 
వవరలక సకదరిరకచకడి: "కప్రయేటవ్ కామనన-షేర అలసక-నాన 
కమరిరయల లససనసన”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

సాద్వాగతక!

కొతత్తపలల్లిలో  పిలల్లిల రచనలక పటధానవ్యత ఉకటసకద. ఈ పుసత్తకకలో దదపు 
సగక కథలస పిలల్లిలస రసినవ; మిగిలనవ పిలల్లిలకసక పెదద్దలస రసినవ.  

బొమమ్మెలస  వేసిన  వాళసళ్ళు   మటసక    యసవకలస.  
పిలల్లిలనస కలవటక, వాళల్లితో తెలసగసలో కథలస  రయకచటక, బొమమ్మెలస 
వేయకచటక, వాళసళ్ళు  పకపిన కథలన, బొమమ్మెలన  సరిదదద్ద  మిగత పిలల్లిలకదరికీ  
నచేచటసల్లి  పుసత్తకాలసగా తయారస చేయటక, దనికసక ఓపెన  సోరసన  
ఉపకరణాలనస వాడటక, కథలన అకదరమూ ఉచితకగా చదసవుకనటసల్లి  
ఇకటరనట లో  పెటస్టుటకతోపటస,  కొనిన   పప్రతసలస  అచసచ వేయటక  మాక   
ఇషస్టుక. అకదరి  మేలమూ  కరి  చేస   ఈ పనిలో  మీరమూ పలసపకచసకకడి.  

పిలల్లిల  కథల పప్రపకచానిక   సాద్వాగతక !

ఏపని- ఎవరిద:

పప్రచసరణ: కొతత్తపలల్లి పప్రచసరణలస, చననకొతత్తపలల్లి
నిరద్వాహణ: సతవ్య ఫకడేషన, చనమూనరస.
పప్రధాన సకపదకలస: నారయణ
చితటలస: వీరకజనయసలస, అడవ రమసడు, 

ఫసనారస్టుర్ట్స్ చదసవుతసనన ఇతర మితసప్రలస
వెబసనటస నిరద్వాహణ: ఆనకద, లక
వాణిజవ్యక, సహకారక: మలల్లికారసర్జున
గౌరవ సలహదరస: ససబబ్బురజ
అక్షర కూరసప్ప: కొతత్తపలల్లి
అలకకరణ: యాక తమూ  ఫసన ఆరస్టుర్ట్స్ ససస్టుడియ, 

హసదరబదస. ఫనస: 04042206233

మసదక్రణ: మసదక్రకా ఆఫ సట పిప్రకటరన, వజయవాడ 
ఫనస : 08662579129
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సస్వతకతత్ర భావన 
అనగనగా ఒక అడవిలో ఓ తోడేలమ ఉకడేద.   ఆ సకవతత్సరక అసత్సలమ  వానలమ పడలేదమ.
అడవిలో గడడకతా ఎకడిపోయకద.  చినన్ని చినన్ని జకతమవులనీన్ని ఎకక్కిడెకక్కిడో దాకుక్కిననన్ని.  పాపక,

తోడేలమకు ఆహారక దొరకటమే కషట్టెక అయపోయకద. 

ఒకరోజున అద వేటాడతసూ వేటాడతసూ ఓ పొలక దగగ్గరిక వచిచకద. దానక తెలమసమ- "పొలాల
దగగ్గర పప్రమాదక!" అన.  అకదమకన అద ఓ పొద మాటమన నకక్కి కూరమచన, మమకుక్కి పుటాలమ
ఎగరేసికద- 

అకతలో దాన మమకదమ ఓ జకతమవు పప్రతమక్షక అయమకద- "భ! భ!"మన వికతగా అరమససూత్త. 
తోడేలమ అకతకు మమకదెనన్నిడూ ఇలాకటి జకతమవున చసూసి ఉకడలేదమ. తనలాగానే ఉనన్ని ఈ
జకతమవున చసూసత్త దానక మమచచటేసికద. 
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"భ!భ!" అకద కుకక్కి మళళ. 
"తమమమ్మడూ,  నమవెస్వకదమకు,  అటాల్లి  అరమసమత్తనన్నివు?  మనక,  తోడేళల్లిక,  అటాల్లి  ఎనన్నిడూ
అరవమే?" అడిగకద తోడేలమ దానకేసి  పప్రమగా చసూససూత్త. 
"నేనమ నీ తమమమ్మడిన కానమ- కుకక్కినమ. ఏవెనన జకతమవులమ పొలక దగగ్గరిక వసత్త మేక "భ!"మన
అరమసత్తక" అనన్నిద కుకక్కి, దానకేసి చసూససూత్త. 
"ఏమ!  మనదద్దరక  ఒకేలాగా  ఉనన్నిక  కదా,  ఏదో బకధమతస్వక  ఉకడే  ఉకటమకద"  అనన్నిద
తోడేలమ- బొదమద్దగా, మమదమద్దగా ఉనన్ని కుకక్కి శరీరానన్ని మెచమచకుకటసూ.  

"ఏమ, ఉకడొచమచ మరి" తల ఊపికద కుకక్కి, తోడేలమ సన్నిహానన్ని అకగకరిససూత్త. 
"ఒక సకగతి చెపుర తమమమ్మడూ!  నేనమ ఇకత ఆకలగా ఉనన్నినే,  మరి నమవుస్వ అకత లావుగా
ఎలా ఉనన్నివు?" అడిగేసికద తోడేలమ, ఉకడబటట్టెలేక. 

"నేనమ పనచేసత్తనమ కదా!  పొలక దగగ్గరిక వచిచన జకతమవులనమ తరిమేసత్తనమ.  అకదమకుగానమ,
మా యజమాన తనమ  తినగా మిగలన ఆహారానన్నికతా  నకే పెడతమకటాడ!"  గరస్వకగా
చెపిరకద కుకక్కి. 

తోడేలమకు  ఆశచరమక  వేసికద.  "అకటే  నమవుస్వ  ఆహారక  కోసక  అడవిలో  అకతా  తిరిగ
వేటాడనకక్కిరేల్లిదా?" అడిగకదద. 

"ఉహహ. నకేక పన?! నేనపురడెనన వేటాడితే అద కేవలక వినోదానకే!" అనన్నిద కుకక్కి. 

"తమమమ్మడూ!  మీ యజమాన  ఇకకొకరిన  కూడ  ఏమెనన  పనలో పెటమట్టెకుకటాడ?...నేనమ
కూడ జకతమవులనమ తరమగలనమ" అనన్నిద తోడేలమ. 
"తెలీదమ. పద, పోయ మా యజమాననే అడగమదాక" అనన్నిద కుకక్కి, లేచి యజమాన ఉకడే
పాక వెనపుకు దారి తీససూత్త. 
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కుకక్కి శరీరమకతటా మెతత్తటి బొచమచ ఉనన్నిద. కానీ దాన మెడ మీద మటమకు జుటమట్టె ఒతమత్తగా
లేదమ.  కుకక్కి,  తోడేలమ  రకడూ  పూరి  పాక  దగగ్గరిక  చేరమకునేసరిక,  కటికీలోకచి  వచిచన
వెలమతమరమ  వాటి  మీద  పడడద.  ఆ  వెలమతమరమలో  కుకక్కి  మెడ మరీ  బోసిగా  అనపికచికద
తోడేలమకు.  

"కుకాక్కి!  నీ మెడ ఎకదమకకత బోసిగా ఉకద?  ఒళళకతా ఉనన్ని మెతత్తన పటమట్టెలాకటి కుచమచ,

మరి నీ మెడ దగగ్గర లేదెకదమకన?" అన అడిగకదద. 

"ఓహహ అదా, కొనన్ని రోజులోల్లి నీకూ  అలవాటనపోతమకదలే!" అనన్నిద కుకక్కి మామసూలమగా. 

"ఏద అలవాటవుతమకద?!" అడిగకద తోడేలమ, ఒకకత అనమమానకగా. 

"అదేమకత పెదద్ద సకగతి కాదమలే..  ఉదయక పూట నేనమ అటసూ ఇటసూ పరమగమలమ పెటట్టెటక
మా యజమానక ఇషట్టెక ఉకడదమ కదా,  అకదమకన, పగలకతా ఆయన న మెడకో తాడ కటిట్టె
ఉకచమతాడ.  నేనమ ఆ తాడనేమెనన లాగాననమకో,  అద న మెడమీద బొచమచకు కొకచెకగా
ఒరమసమకుకటమకద..కొకచెక నొపిర  పెడతమకద.  అయన అదేమకత పెదద్ద  విషయక కాదమ-
సమానమకగా  నేనమ  పగలకతా  ఊరికే  పడకొన  నదత్రపోతమకటానమ  కదా!  నీకూ  అద
సమలభకగానే అలవాటనపోతమకద" అనన్నిద కుకక్కి. 

తోడేలమ ఆగపోయ,  వెనక ఉనన్ని అడవికేసి చసూసికద.  మళళ కుకక్కినమ,  మళళ అడవిన-  ఇటాల్లి
మారిచ మారిచ చసూసికద కొకచెక సపు. 

ఆ తరాస్వత మెలల్లిగా వెనకుక్కి అడగమలమ వేససూత్త అకద కుకక్కితో- "లేదమలే తమమమ్మడూ!  నకు
అద ఏమకత సమలభకగా అలవాటవస్వదమలే.  కాసికత అనన్నిక కోసక మరీ అకత పెదద్ద మసూలమక
చెలల్లికచటక నవలల్లి కాదమ. భోజనక కోసక ఎకత శప్రమ ఐన పరేల్లిదమ- ఎకచకాక్కి పరమగమపెటేట్టె వీలమ
ఉకడటమే నకు ఇషట్టెక!" అన. 
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కుకక్కి  దానక  సరిద్ద  చెబమతమనన్నిటమల్లి  అనన్నిద  "అలా  కాదనన్ని!  కొకచెక  ఆలోచికచమ.   ననమన్ని
పప్రతిరోజూ  కటేట్టెసత్త  కటేట్టెసమత్తకడవచమచగాక,  అయన  నేనమ  నీకకటే  చాలా  సస్వచచ్ఛగా
బత్రతమకుతమనన్నినమ. నకు రోజూ వేటాడే బాధ లేదమ; ఆ వేటలో ఏదెనన దొరమకుతమకదో-దొరకదో
అనన్ని ఆకదోళన లేదమ. భదత్రకగా ఉకడేకదమకు నకో మకచి ఇలమల్లి ఉకద, మా యజమాన పెటేట్టె
మకచి బలమెనన ఆహారక ఉకద.."అన. 

"కానీ  నమవుస్వ  బత్రతికే బత్రతమకు మటమకు నీద కాదమ!  నకు న బత్రతమకు కావాల!"  అరిచికద
తోడేలమ, వెనకక్కి పరమగమ పెడతసూ. 

బత్రటిష వారమ  రకడొకదల  ఏళళ  పాటమ  మనలన్ని  పరిపాలసమత్తకటే,  పప్రతి  దానకీ  వాళళ  కాళమళ
పటమట్టెకొన ఆతమ్మనమ చకపుకునన్ని మనమషమలమ మనదేశకలో చాలామకదే ఉనన్నిరమ.  అలా ఇతరమల
కాళమళ  పటమట్టెకోలేక,  తమ బత్రతమకుల కోసక  తెగకచి  పోరాటానేన్ని  ఎకచమకునన్ని  తోడేళళలాకటి
వాళసూళ  చాలామకదే  ఉనన్నిరమ.  అలాకటి  వీరమల  పోరాట  ఫలతకగానే  మనకొచిచకద
సస్వతకతత్రక. 

ఇపురడ,  పరాయ  దాసమ  శశకఖలాలమ  మనకక  లేవు.  ఇతరమలకెవస్వరికీ  లోబడి  బత్రతమకు
లాగాలత్సన అవసరక మనకక లేదమ. 
మనకోసక మనక,  సస్వతకతత్రకగా ఆలోచిదాద్దక!  కలసి కటమట్టెగా  పనచేదాద్దక!  మన పప్రభమతాస్వలన్ని
మనక నడపుకుకదాక. మన ఆతమ్మగౌరవానన్ని మనక నలమపుకుకదాక! 

అకదరికీ సస్వతకతత్ర దనోతత్సవ శమభాకాకక్షలమ! 

కొతత్తపలల్లి బశకదక
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నీతిచకదత్రక 
నమల సననమనక,  హకస సననమనక  జరిగన ఘోర యమదదకలో కాక చేసిన మసక కారణకగా హకస
ఓటమి పాలయకద. గెలచన  నమల రాజు, అటమపెనన  కాకనే  ఆ రాజామనక రాజున చేదాద్దమనన్నిద. మకతిత్ర
దసూరదరిర్శి అదేమకత మకచి పన కాదనన్నిద. ఇక చదవకడి...నీతి చకదత్రక 51 వ భాగక 
మసూలక: కీ.శ.కకదమకూరి వీరేశలకగక సరళకరణ: ఘడియారక వేకకట నరాయణ శరమ్మ 

దసూరదరిర్శి  అనన్నిద:  "పప్రభసూ!  మనక  ఆ
హిరణమగరమర్భుడిన  ఓడికచగలాగ్గమకటే,  అద
కేవలక  మాయోపాయక  వలల్లినే  తపర,
నజమెనన బలక వలల్లి   కాదమ. ఆ రాజు కూడ
మామసూలమ వాడ కాదమ:  హిరణమ గరమర్భుడ
మహా బలవకతమడ,  పప్రజలకదరికీ  ఆమద

యోగమమడ,  అభిమాన ధనమడ.  అకదమవలల్లి
ఈ అవమాననన్ని సహికచి  అతనమ ఊరికే
ఉకడడ-  ఉనన్నిటమల్లికడి  ఎపురడో  ఒకసరి,

మనక ఏమరమపాటమన  ఉనన్ని  సమయకలో-

మన  మీద  పడి   పగతీరమచకుకటాడ.

'అలాకటి  సమయక  ఎపురడొసమత్తకదా'  అన
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కాపు వేసి ఉకడే రకక, అతనమ.  
ఇక  అతన మకతిత్ర కూడ అసధారణమెనన
తెలవి  తేటలమ   గలవాడ,  అనన్ని  రకగాల-

లోనసూ  పప్రతిభావకతమడ,  మకచితనక  వలల్లి
ధనమమడెనన  జీవి,  శౌరమ  సకపదతో
పప్రకాశకచేవాడ. అతన సమయక బాగమకడక
వాళళ రాజే  అతన మాటలన్ని లెకక్కి చేయక,

అనదరకతో  పప్రవరిత్తకచాడ  కాబటిట్టె   మన
మేఘవరమర్ణుడిక   వాళళ  రాజమకలోక పప్రవేశకచే
అవకాశ క కలగకద తపర,   హిరణమగరమర్భుడ
తన  మకతిత్ర  మాటలనే  అనమసరికచి  ఉకటే
మనక  అకదరక  ఎకక్కిడ  ఉకడేవాళళమ 
తమకు వేరమగా మనవి చేసమకోనకక్కిరలేదమ.  
ఇపురడ ఆ రాజుకు  బమదద వచిచ ఉకటమకద.

గతకలో  మకతిత్ర  సలహాలనమ  పాటికచక,

కాకన నమిమ్మ,   దెబబ్బ తిన ఉనన్నిడ గనక,

ఇపురడ అతనమ జాగప్రతత్తగా ఉకటాడ.  తన
మకతిత్ర ఇచేచ పప్రతి  సలహానసూ  వేదవాకమకగా
సీస్వకరిసత్తడ. అటాల్లి ఇక మన ఆటలేవీ అతన
మమకదమ సగవు.  

అకతేకాదమ-  ఇపురడ  రానమనన్నిద  వాన

కాలక!  అతన  సననమకలో  ఉనన్నివనీన్ని   నీటి
పక్షులే.  అకదమవలల్లి,  ఒకవేళ తిరిగ యమదదక
అకటసూ వసత్త,  ఋతమవు  అతన సననమలకు
అనమకూలసమత్తకద.  భసూభాగానన్ని  ఆశప్రయక-

చమకొన   జీవికచే  మన  బోటి  పక్షులకు
వరార్షాకాలక  అకతా  చెడదనలమ.

అకదమవలల్లి, 'మనక హిరణమగరమర్భుడితో సకధ
చేసమకొన,  అతన  రాజామనన్ని  అతనకే
ఇచేచయటక   మకచిద'   అన  నకు
తోసమత్తనన్నిద.  'అతనన్ని యమదదకలో  ఓడికచాక'

అనన్ని    కీరిత్త   మనకు ఇదవరకే  వచిచకద.

ఇపురడ  ఇలా చేసత్త తమ  పరమ  లోకకలో
శాశస్వతకగా  నలచి  పోతమకద.   అకతకకటే
మనకు కావలసికద ఏమమకద?  ఇటాల్లి కాక
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అతన  సస్థానకలో  మరవరిన  నలపిన,

హిరణమగరమర్భుడ   సమయక  చసూసమకొన
మళళ యమదాదనక రాక తపరడ.   శతమప్రవుల
రహసమలనన్నిటినీ ఛేదకచేకదమకు కావలసిననన్ని
ఉపాయాలమ తెలసిన వాడ,  అతన మకతిత్ర
సరస్వజుజ్ఞుడ.  తన పరాకత్రమానక  బమదదబలానన్ని
కూడ  తోడచేసమకొన  యమదాదనక   వచేచ
హకసనమ  ఎదమరొడిడ  నలవటక  ఈసరి
అసధమమే అవుతమకద.   వాళల్లితో ఇకకోసరి
యమదదక  చేసి,  ఓడిపోయ,  దశదశలోల్లినసూ
వామపికచిన  తమ   కీరిత్త   సకపదనమ
కోలోరయేద  ఎకదమకు?   ఒకసరి
సకపాదకచిన  కీరిత్తన  నలమపుకొనటమే
మకచిద-  అన  నకు  అనపిసమత్తనన్నిద.

అటమపెనన తమరి ఇషట్టెక" అన ఊరమకునన్నిద. 

నమల రాజు చితత్రవరమర్ణుడ  ఆ మాటలమ విన
బలగరస్వకతో   పకపకా   నవిస్వ,  మకతిత్ర
మాటలనమ  తీసి  పారేససూత్త  "నమవేస్వమ
లోకకలో లేన ఊహలనన్నిటినీ అలమల్లితమనన్నివు.

ఎలాకటి  ఆధారమసూ  లేన  చోట,  పునద
లేకుకడనే,  చాలా  నేరమరగా   ఆకాశ

హరామ్మర్మ్యానన్ని    నరిమ్మకచాలన  చసూసమత్తనన్నివు.

కానీ  అద   'తెలవి'  అనే  గాల  తాకడిక
తటమట్టెకొన నలబడజాలదమ-  
యమదదకలో  తన సరస్వసస్వనీన్ని పోగొటమట్టెకొన,

ఓడి,  పారిపోయన   హిరణమగరమర్భుడెకక్కిడ?

కదన  రకగకలో  విజయక  సధకచి
ఎదమరమలేన   యోధమడెన,   అజేయ  బల
సకపనమన్నిడెన,  అలరారమతమనన్ని  చితత్రవరమర్ణుడిన
అతడ  యమదదకలో  ఎదమరొక్కిన   మాన
పాప్రాణాలమ  రకడికటినీ  కోలోరకుకడ
నలచేదెకక్కిడ?  ఈ మాటలమ ఎవరనన వికటే
నవుస్వతారమ.  

భమజబలకతో సకపాదకచమకునన్ని   రాజామనన్ని
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ఏలమకోలేక,  నషక్కిరణకగా  చేజారనవస్వటక
వీరధరమ్మక  కాదమ.   యమదదకలో పరాజయక
పాలెనన  హిరణమగరమర్భుడ  ఇపురడ  న
చేతిలోన  వాడే.   అతనన్ని,  అతన  రాజామనన్ని
ఇపురడ న ఇషట్టెక వచిచనటమల్లి చెయచమచ.  

నమవుస్వ ఇపురడ వెయమ మాటలమ చెపిరన
నేనమ  అతన  రాజామనన్ని  విడిచిపెటేట్టెద  లేదమ.
ఈ విషయకలో ఇకక  నమవుస్వ  నతో ఏమీ
చెపరకు" అన, వీరగరస్వకతో  చకచకా  సభనమ
వదల   లోపల  గదలోక  వెళళపోయకద.

దాకతో   మకతిత్ర  మొదలెననవాళమళ  కూడ
లేచి  తమ  తమ  ఇళళకు  వెళళపోయారమ.
నేనమ  కూడ  తమరిక  వారాత్త  విశషలమ
వినన్నివికచమకోవటకకోసక   తస్వరతస్వరగా

వచేచశానమ" అన చెపిరకద ధవళకగమడ. 

అపురడ సరస్వజుజ్ఞుడ  రాజుగారి  అభిమతానన్ని
ఆయన  మమఖ  కవళకలదాస్వరానే  గప్రహికచి,

కొకగతో "ధవళకగా! నమవుస్వ  చాలా దసూరక
నమకడి  పప్రయాణకచి  వచిచ  చాలా
అలసిపోయ  ఉకటావు.   ఇపురడ  ఇక
ఇకటికపోయ,  కొకత  తేరమకొన,  అలసట
పోగొటమట్టెకొన,   తరాస్వత  నమమ్మదమీద
మరొకసరి  పప్రభమవులవారిన సకదరిర్శికచమకో.

నీకు  మేక  చాలా  శప్రమనచాచక.   నీ
సస్వమిభకత్తకీ,  పనన  నరవేరమచకొన  వచిచన
తీరమకు,  నేనమ-పప్రభమవులవారమ కూడ చాలా
సకతోషకచాక.  నమవుస్వ ఇక పోయరా"  అన
చెపిర పకపికద.  ఆ కొకగ కూడ మనసమలో
చాలా  సకతోషక,  భయక,  గౌరవక
మమపిరరిగొనగా  రాజుగారిక,  మకతిత్రక మళళ
మళళ నమసక్కిరిససూ తన ఇకటిక పోయకద.

ధవళకగమడ  అలా   బయలమదేరాక  ఆ
మకదరకలో   హిరణమగరమర్భుడ-మకతిత్ర ఇదద్దరే
ఏకాకతకగా  మిగలపోయారమ.  అపురడ
హకస "వినన్నివుగా,  ఇపురడేక చేదాద్దక?"  అన
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అడిగకద మకతిత్రన. 

అపురడ  సరస్వజుజ్ఞుడ  దానతో   "పప్రభసూ!

మనక ఇపరటికే  యమదదకలో ఓటమి పాలెన,
గౌరవక   చెడి ఉనన్నిక.   మనక ఉనన్ని  ఈ
పరిసిస్థాతమలలో  ఇపురడ   మళళ    శతమప్ర సననమ
సమసూహాలనమ   ఒకటరిగా  ఎదమరొక్కినబోతే
ఇకకొక పరాజయక తపరదమ.  'బలశాల ఐన
విరోధన  ఓడికచాలనమకుకటే  అకతకకటే
బలవకతమడితో  సన్నిహక  చేసి,  ఆతనన
శతమప్రవుపెన   కయామనక పప్రరేపికచాల'అన నీతి
శాసత్తసక తెలసిన వాళమళ చెబమతారమ. మదకచిన
ఏనమగమ  ఊబలో  చికుక్కికొనన్నిపురడ  దానన్ని
బయటిక  లాగటక  మరొక  మదగజానకే
సధమక- తపర, వేరే చినన్ని పాప్రాణ వలల్లి కాదమ.  
సికహళ దస్వపానక అధపతిగా 'మహాబలమడ'

అనే   సరస  పక,  మనకు   పరమ
సన్నిహితమడ- ఒకడనన్నిడ.  అతనక ఇపురడే
కబమరమ  పకపుదాక.  మనకు  సహాయకగా
జకబసూ  దస్వపక  మీద  యమదదక
పప్రకటికచమన కోరదాక.  నవరకు ఇపరటిక
ఇదే తక్షణ కరత్తవమక  అనపిసమత్తనన్నిద" అనన్నిద. 

హకసరాజుకు  కూడ దాన  మాటలమ చాలా
నచాచయ.   అద  మకతిత్రన  మెచమచకొన,

వెకటనే  అద  చెపిరనటమల్లి  రహసమకగా  ఒక
ఉతత్తరక  వాప్రాయకచి,  దానపెన పదలకగా తన
రాజ  మమదత్ర  వేయకచి,  'విచితమప్రడ'  అనే
కొకగ చేతిక ఇచిచ  సికహళనక పకపికద.  

ఇక అకక్కిడ, చితత్రవరమర్ణుడ ఒక రోజున సభలో
ఆ  సకగతీ  ఈ  సకగతీ  మమచచటిసమత్తకడగా
కరసూరరదస్వపక  పప్రసకత్త  వచిచకద.  ఆ
సమయకలో  కాక  మేఘవరమర్ణుడ  నమల
పప్రకక్కినే  ఉనన్నిద.  నమలరాజు   కాకతో  "ఓ
మేఘవరార్ణు!నమవుస్వ  చాలా  కాలక  పాటమ
కరసూరర  దస్వపకలో  ఉకడి  వచాచవు  కదా?!
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హిరణమగరమర్భుడ  ఎటాల్లికటివాడో ,  అతన
మకతిత్ర  ఎటాల్లికటివాడో  నీకు  బాగా  అరస్థాక
అయఉకడల.   వాళళలాకటివాళళ కొకచెక
వివరకగా చెపుర" అనన్నిద. 

ఒకనడ  హిరణమగరమర్భుడిన  నమిమ్మకచి,

మసకతో  కరసూరర  దస్వపపు  కోటనమ
తగలబెటిట్టె  వచిచన  ఆ  కాక  అపురడ
ఆలోచిసమత్తనన్నిటమల్లి  కొకచెకగా  కళమళ
మసూసమకొన,  ఇటాల్లి  అనన్నిద-

"హిరణమగరర్భుమహారాజు  చాలా  గొపర
మనసమనన్నివాడ.  సతమ  వకతమడ,

మెలకువతో  పప్రవరిత్తకచేవాడ.  ఆయన మకతిత్ర
సరస్వజుజ్ఞుడ  అనన్నివిధాలమగానసూ  సమరమదడ.

మకతిత్రగా  అతనతో  సమానమెనన  వాడ
మరొకడ లేడ అన న అభిపాప్రాయక" అన.

అదవిన  నమలరాజు  చితత్రవరమర్ణుడ
"అటాల్లిన?!"  అన  పరిహాసకగా  తల  ఊపి
నవిస్వ- (ఏమనన్నిదో మళళ చసూదాద్దక..!) 

11

రాతిత్ర-పగలమ!

టీచర: వకశ!  ససూరమమనకీ, చకదమప్రనకీ తేడ ఏకటో చెపరరా?

వకశ: ససూరమమడ పగటిపూట వెలమగమతాడ.  చకదమప్రడ రాతిత్రపూట వెలమగమతాడ సర!!

రాయటక-రాయకచటక
టీచరమ: రామసూ, నమలన గమరికచి పద వాకామలమ రాసమకురమమ్మనన్నినమ, రాసమకొచాచవా?

రామమ: టీచర,  మరి...మరి...మా ననన్నిగారమ కాకపు వెళళరమ టీచర!  ఆయన రాగానే 
రాయకచి తీసమకొసత్తనకడ!!

నవుస్వ!
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కొనన్నిరోజులయన తరాస్వత 
బయమక ఎలా వసత్తయ? 

వడల్లినమకడి. 

వడెల్లిలా వసత్తయ? 

వరిపొలక నమకడి. 

మరి వరినలా  పకడికచాల? 

ఇదగో ఈ ఆరవతరగతి పిలాల్లిడ, ఆ కత్రమానన్ని తన కథ కాన కథ లో వివరిసమత్తనన్నిడ చసూడకడి.. 

కథనక: మహకదర, ఆరవ తరగతి, టేకుమెటల్లి, జనపూర మకడలక, ఆదలాబాదమ జిలాల్లి. 

చికతాకుపాలెకలో  రామనన్ని,  జమతి  అనే
దకపతమలమ  ఉకడేవాళమళ.   వాళమళ
వమవసయక చేసమకుకటసూ బతికేవాళమల్లి.  

కొనన్ని  రోజులయన తరాస్వత  జమతిక  పానక
మకచిగా లేకుకడ అయకద.  

జమతిక  వెనదెద్దక  చేయకచాలకటే  తానమ  వరి
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పకడికచి డబమబ్బలమ సకపాదకచాలన రామనన్ని
అనమకునన్నిడ. 

రామనన్ని  పొదమద్దగాల  లేచి,  నగల పటమట్టెకొన
పొలానక పోయ,  దమకక్కి దమనన్ని,  గటమల్లి  చేక,

జకబమకోటి వడల్లి వేశాడ.  

కొనన్ని  రోజులయన  తరాస్వత  నరమ
మొలచికద.   నరమకు  మకచిగా
నీరమపెటాట్టెడ రామనన్ని. 
కొనన్ని  రోజులయన  తరాస్వత  నరమ  పెదద్దగా
అయకద. రామనన్ని నరమ పీక నటమల్లివేశాడ.

కొనన్ని రోజులయన తరాస్వత కలమపు తీసడ
రామనన్ని. 
కొనన్ని  రోజులయన  తరాస్వత  వరి  పకటకు
జలమల్లిలమ  వచాచయ.   రామనన్ని  వరిన  కోసి
తసూరమపార  పటాట్టెడ.   దమమమమ్మ,  ధసూళ,

చెతాత్త, చెదారక అకతా కొటమట్టెక పోయకద.  

రామనన్ని  వడల్లిన  ఎడల్లిబకడిలో  ఇకటిక

తీసమకొచిచ, కొనన్నికటిన అమామ్మడ.  

అమమ్మగా  వచిచన  డబమబ్బలతో  తన  భారమ
జమతిక మకచి వెనదెద్దక చేయకచాడ.  

మిగలన  కొనన్ని  వడల్లిన  పటిట్టెకచి  ఇకటిక
తెచాచడ.  

కొనన్ని రోజులయన తరాస్వత రామనన్నికు
కొడకు  పుటాట్టెడ.   ఆ  తరాస్వత  రామనన్ని
జమతిలమ  తమ  కొడక్కితో  హాయగా
జీవికచారమ.  

13

చేదమ నజక!

టీచరమ:  సస్వతీ,  పప్రతిరోజూ హకవరమక్కి చేయకుకడ వసత్తవు.  సయకకాలక బడి 
అయపోయాక ఇకటోల్లి ఏక చేసమత్తకటావే?

సస్వతి:  కసమవులమ, సమానమల్లి, ఇకకా మొతత్తక 'హక వరక్కి' అకతా నేనే చేసత్తనమ టీచర!!!
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తీరిన కోరిక 
రచన: బ. అనసూష, 7 వ తరగతి, ఆకధత్రపదేశ్ గమరమకుల పాఠశాల, మెనలవరక, కడప జిలాల్లి. 
మారమర చేరమరలమ:  కొతత్తపలల్లి

రామాపురకలో  నవసికచే  కేసనన్ని-రతన్నిమమ్మ
చాలా పదవాళమళ.  వాళళకు ఒకక్కిడే కొడకు-

బాలమ. 
కేసనన్ని  పూరీస్వకులమ  బాగా  బత్రతికారట.

అయతే  కేసనన్ని  వరకు  వచేచసరిక  వాళళ
వకతమకు  ఒక  కొటట్టెక  తపర  మరేమీ
మిగలేల్లిదమ.  కూలటానక  సిదదకగా  ఉనన్ని  ఆ
కొటట్టెకలో  ఉకటసూ,  భారామభరత్తలమ  ఇదద్దరసూ
కూలపన చేసమకొన పొటట్టె  పోసమకునేవాళమళ.

వాళళ  సకపాదన  ఇకటి  ఖరమచలకే
సరిపోయేద  కాదమ-  అకదమవలల్లి  బాలమన
కూడ పనక రమమ్మన పోరేవాళమళ వాళమళ. 
అయతే  బాలమక  చదమవకటే  ఇషట్టెక.  తన
వయసమత్స  పిలల్లిలకతా  బడిక  పోతమకటే
తనొకక్కిడే  పనక  ఎకదమకు  పోవాలో
అరస్థామయేమద  కాదమ  వాడిక.   అదేమాట
వాడ కేసనన్నితో అకటే అతనమ  "అవునమలే,

మీ  మమతాత్తత  సకపాదకచి  పెటాట్టెడగా,
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ఇపురడ నమవుస్వ కాలమ మీద కాలమ వేసమకొన
కూరోచ!  ఇదగో  చెపుత్తనన్నినొరే,  నమవుస్వ  న
మాట  పప్రకారక  మరామదగా  కూలపనక
రాలేదనమకో,  ఇకక అపురడ నేనేక చేసత్తనో
చసూసత్తవు!" అన కేకలమ వేసవాడ. 

అలాకటపురడలాల్లి  రతన్నిమమ్మ  కళళలో  నీళమళ
తిరగాగ్గ  "మనకు  కొకచెక  అమరికదకటే,

ననసూన్ని బడిక పకపిసత్తకలేరా.  అకదాకా మా
పనలో సయక చేసత్త ఉకదమవు" అనేద. 

"దేవుడ  దేవుడ!  ఏదెనన  మాయ  చెయమ
దేవుడ! ననమన్ని బడిక పకపికచమ" అన రోజూ
దేవుడిక మొకుక్కికునేవాడ బాలమ. 
ఆ సకవతత్సరక వానలమ పడలేదమ.  పొలాలనీన్ని
బీళమళగా  ఉనన్నియ.  కేసనన్ని-రతన్నిమమ్మలకు
అకతకు  మమకదమ  దొరికన  కొకచెక  పన
కూడ  దొరకకుకడ  ఉకద.  పటన్నిక
వలసపోదామన  కేసనన్ని-  వదద్దన  రతన్నిమమ్మ
వాదమలాడకుకటమనన్నిరమ.   ఊళళ జనలమ
గకగమమ్మ  పూజలమ  చేసమత్తనన్నిరమ.
రనతమలకదరసూ ఆకాశక కేస చసూససూత్త రోజులమ
గడపుతమనన్నిరమ  తపర,  మడకలమ

మమటమట్టెకునన్నివారమ లేరమ.  "దేవుడ దేవుడ!

వానలమ బాగా పడేటమల్లి చెయమ దేవుడ"  అన
దేవుడిక మొకుక్కికునన్నిడ బాలమ. 
అకతలోనే  అకసమ్మతమత్తగా  దేవుడ  పప్రతమక్షక
అయపోయాడ-  "బాలసూ!  రోజూ
మొకుక్కికుకటమనన్నివు  కదా,  నీ  కోరిక
తీరమదాద్దమన వచాచనమ. అయతే మరి ఇవాళళ
నీ కోరిక మారికద. నేనమ ఏదెనన ఒకక్కి కోరికే
తీరమసత్తనమ. చెపుర" అనన్నిడ. 

"వానలమ పడేటమల్లి చెయమ సస్వమీ.

రనతమలకదరసూ  ఎకత  కషట్టెపడతమనన్నిరో
చసూడ" అనన్నిడ బాలమ. 
"మరనతే నీ చదమవు?  బడిక పోతానన రోజూ
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అడిగావే,  మరి?"  అనన్నిడ  దేవుడ
నవుస్వతసూ. 

బాలమ ఏమీ అనలేకపోయాడ. వాడి కళళలో
నీళమళ తిరిగాయ. 

"సరేలే!  నీ  కోరిక  పప్రకారమే  వాన  పడేటమల్లి
చేసమత్తనన్నినమ"  అన  దేవుడ  మాయక
అయపోయాడ. 

మరమక్షణక ఎకక్కిడినమకడో మేఘాలమ వచిచ
కమమమ్మకునన్నియ.  సనన్నిగా వాన మొదలెనకద.

తస్వరలోనే  వరర్షాక  జరనకద.  పలెల్లిలోన
జనలకతా ఆనకదకగా నటామలమ చేశారమ.
ఎకడిన నేలకతా పులకరికచికద.  

చసూససూత్త చసూససూత్తకడగానే బాలమ వాళళ కొటట్టెక
కూలపోయకద.  వాళల్లికునన్ని  కాసికత
ఆసరాకూడ  పోయకద.  కేసనన్ని,  రతన్నిమమ్మ,
బాలమ  మమగమగ్గరసూ  తలమీద  చేతమలమ
పెటమట్టెకొన ఊళళక పరమగమ పెటాట్టెరమ. 
మరమనడ  వాన  వెలశాక,  మమగమగ్గరసూ
కూలపోయన  ఇకటిలో  కూరమకుపోయన
సమానల్లికోసక వెతమకుతమకడగా ఒక దసూలక
కకద పాతకాలపు కుకడ ఒకటి దొరికకద.

దాన మసూత విపిర చసూసత్త నకడ బకగారక,

డబమబ్బ,  నగలమ!  అవనీన్ని వాళళ పూరీస్వకులవే,

సకదేహక లేదమ! 
కేసనన్ని,  రతన్నిమమ్మ  సకతోషకతో
కొయమబారిపోయారమ.  తేరమకునన్నిక,  ఆ
డబమబ్బతో  వాళళక  మకచి  ఇలమల్లి
కటమట్టెకునన్నిరమ.  ఊళళ  బటట్టెల  వామపారక
పెటమట్టెకునన్నిరమ.  బాలమన  బడిక  పకపికచి
చకక్కిగా  చదవికచారమ.  బాలమ  కోరిక
నరవేరికద!
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మారమర 
'చెటమల్లి నటిన మనష' లాకటి కథ ఇద ! హసీన మరి పెదద్దవాళల్లిలాగా ఇకత చకక్కిగా ఎలా రాసికదో ...?!

రచన: ఐ.కె.హసీన, 5 రోస, అరవికద ససూక్కిల, కుకచనపలల్లి, గమకటసూరమ జిలాల్లి. 

చినన్నిరి  చికటమకు  చెటల్లికటే  చాలా  ఇషట్టెక.

"చెటమల్లి మనకు ఆకత్సజన ఇసత్తయ; రకరకాల
పూలనమ,  పళళనమ  ఇసత్తయ;  నీడనమ
ఇసత్తయ;  పక్షులకు  ఆశప్రయక  ఇసత్తయ;

వాతావరణానన్ని  చలల్లిబరమసత్తయ"  అన  వాళళ
మాషట్టెరమ చెపిరన పాఠక వినన్నిక,  చికటమకు
చెటేట్టె  సరసస్వక  అయపోయకద.

ఆనటినమకడి ఊరవతల ఉనన్ని అడవిలోకచి

రకరకాల వితత్తనలనమ సకరికచి తెచిచ,  తమ
ఊరి  పప్రకక్కినే  ఉనన్ని  బకజరమభసూమిలో
నటడక  మొదలమపెటాట్టెడ  వాడ.  కనబడడ
జనలకదరికీ  చెటల్లి  వలల్లి  కలగే
ఉపయోగాలనమ వివరికచి చెపరటక మొదలమ
పెటాట్టెడ  కూడ.  అకతా  వినేవాళళ,  కానీ
ఎవస్వరసూ  ఒకక్కి  మొకక్కినమ  నటనసూ లేదమ;
ఒకక్కి చెకబెడ నీళమళ పోయనసూ లేదమ.  
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అయన చికటమ  తన  పన  మానమకోలేదమ.
బకజరమ  భసూమిలో  అకతా  వితత్తనలమ
పెటేట్టెశాడ.  వేరే  పాప్రాకతకలో  వితత్తనలమ
నటటక  మొదలమ  పెటాట్టెడ.  బకజరోల్లి
అకతటా  మొకక్కిలమ  మొలచాయ.  కొనన్ని
చనపోయన,  మిగతావనీన్ని   పెరమగమతసూ
పోయాయ. కొనన్ని సకవతత్సరాలలో ఆ భసూమి
అకతా  ఒక  పచచన  తోట  మాదరి
తయారయమకద.  

ఒకసరి  చికటమ  వితత్తనలకోసక  అడవిలోక
వెళళనపురడ,  ఆశచరమకగా  అకక్కిడ  ఒక
ఏనమగమ  పిలల్లి  కనబడికద.  మొదటోల్లి  దానన్ని
చసూసి  భయపడడడ  చికటసూ.  అయన,

కాసపటిక  అద  లేవలేకపోతసూకడటక
గమనకచాక,  దాన దగగ్గరిక వెళళ చసూశాడ:

పాపక, ఏనమగమ పిలల్లి కాలక బలమెనన గాయక
తగలకద.  అకదమవలల్లి,  అద  పెనక  లేవలేక
పోతోకద!   చికటమ వెకటనే ఊళళక వెళళ,
వాళల్లి  ననన్నినమ,  ఇకకా  కొకతమకద  ఊరి
జనలనమ  అకక్కిడిక  తీసమకు  వచాచడ.

అకదరసూ  కలసి  ఏనమగమ  కాళళకు  కటమల్లి

కటాట్టెరమ.  చికటసూ రోజూ  దానక  దగగ్గరమకడి
గడిడ,  నీళమళ  పెటాట్టెడ.  కొనన్నిళమళ  గడిచేసరిక
ఏనమగమ పిలల్లి  కాల గాయక తగగ్గకద.  దాకతో
పాటే అద జనలక మచిచకయకద కూడ.

చికటమ  అకటే  దానక  ఎకత  పప్రమ!

చికటమనమ  తన  వీపుపెన  ఎకక్కికచమకున  అద
అడవకతా తిపరద.   

ఇపురడ ఊళళన పిలల్లిలకతా రోజూ అడవిక
వెళళ ఏనమగమపిలల్లితో ఆడకోవటక మొదలమ-
పెటాట్టెరమ.   పిలల్లిల  సకదడితో  అడవకతా
మారమమప్రాగసగకద.   పిలల్లిలమ వెతమకుక్కినేక-

దమకు  ఇపురడ  అకక్కిడ  ఎనోన్ని  తీగలమ,
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పూలమ,  కాయలమ,  పకడల్లి
దొరమకుతమనన్నియకూడ. 

అయతే, చికటమ తన పనన మాతత్రక
మరమవలేదమ.  బకజరమతోబాటమ  అడవినీ
పెదద్దద  చేససూత్త  పోయాడ.   చికటమనమ

జాగప్రతత్తగా  గమనకచిన  ఏనమగమ  కూడ
ఇపురడ తన తకడతో గమకటలలోన నీళల్లినమ
తీసమకొన  వచిచ  మొకక్కిలకు  పొయమడక
మొదలమపెటిట్టెకద.   పిలల్లిల  దాస్వరా  విషయక
తెలమసమకునన్ని  ఊరి  జనలకదరసూ
గప్రహికచారమ: "తస్వరలోనే తమ ఊరి బకజరమ,
అడవి ఒకక్కిటి కాబోతమనన్నియ.  తమ ఊరి
బకజరమ అడవిమాదరి పచచగా తయారనకద.

తమ  సమఖ  శాకతమలకు  దోహద-

పడతమనన్నిద!"  ఈ  భావనతో  జనకలో
మారమర వచిచకద.  

ఇపురడ  ఆ  ఊరి  వాళల్లికతా  చెటల్లినమ
నటమతమనన్నిరమ.   వాటిక  నీళమళ  పోసి
సకరకసమత్తనన్నిరమ.  మన దేశానన్నికతా పచచగా
చేసకదమకు నడక బగకచారమ!       
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టీచర: పిలల్లిలసూ!  కెటిల అనే మాట వినగానే ఎవరమ గమరొత్తసత్తరో చెపరకడి!

రామమ: గాకధీ గారమ సర. ఆయన ఆ పదక సరలల్లికగమ తపుర రాశారమ.

టీచర: మరి 'రోజ' అనగానే గమరొచేచదెవరమ?

పిలల్లిలమ:  చాచా నహప్ర సర! ఆయన రోజాపువుస్వనమ జేబమకు పెటమట్టెకుకటారమ.

టీచర: బాగమకద!  మరి ఏ పదక వినన్నిపురడ మీకు నేనమ గమరమత్తకొసత్తనమ?!

పిలల్లిలమ:  'సీల్లిప' సర! మీరమ తరగతిలో నదత్ర పోతారమ.

నవుస్వ!
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మకచి మనసమ 
'మనసమకటే మారగ్గమమకటమకద'  అనే ననమడిన నజక చేసిన అమామ్మయ కథ ఇద..  ఇకత చకక్కిన కథ
చెపిరన  అశస్వనక  అభినకదనలమ!   రచన:  జి.అశస్వన,  9 వ  తరగతి,  జిలాల్లి  పరిషత
హనససూక్కిలమ,పోటసూల్లిరమ,సవళమపురక మకడలక, గమకటసూరమ జిలాల్లి. 

ఆ  అమామ్మయ  పరమ  సమనీత.   పరమకు
తగనటమట్టెగానే  చాలా  సమనన్నితమెనన,  మకచి
మనసమగల  అమామ్మయ.  పద  కుటమకబకలో
పుటిట్టెన చకక్కిగా మనసమ పెటిట్టె చదవేద.  అద
చసూసిన  ఉపాధామయమలమ  ఆమెనమ
పోప్రాతత్సహికచారమ.  గొపర  చదమవులమ
చదవాలన,  ఉనన్నిత  లకమలనమ

సధకచేకదమకు  కశష  చేయాలన
బోధకచారమ. 
వాళళకదరి  సహకారకతో  పదో  తరగతి
తరాస్వత 'టిట్రిపుల ఐటీలో' సీటమనమ సకపాదక-

చికద సమనీత.   సమనీత తలల్లితకడప్రల  తమ
బడడ సమరాదర్మ్యానక సకతోషకచారమ.  
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అటమపెనన  తన  లక్షమక  ఇకజనీరికగ గా
పెటమట్టెకొన,  దానన్ని  సధకచేదాకా
విశప్రమికచలేదమ ఆ అమామ్మయ. 

ఇకజనీరికగమలో మకచి రామకకు
సకపాదకచి,  పరొకదన  పప్రభమతస్వ  కాలేజీలో
చేరగలగ్గకద.  తన  తెలవితేటలతో  అకక్కిడ
కూడ  అకదరినీ  మెపిరకచికద.  గొపర
కకపెనీవారమ  ఒకరమ  మకచి  జీతకతో
ఉనన్నితమెనన  ఉదామగానన్ని  ఒకదానన్ని  ఇచాచరమ
ఆమెకు.  సమనీతకు ఇపురడ ఎలాకటి ఆరిస్థాక
ఇబబ్బకదమలసూ  లేవు.  చకక్కిటి  సకపాదన,

మకచి జీవితక ఆమె సకతక అయామయ. 

అలాకటి  సమయకలో  ఒకసరి  సమనీత
ఊరమకు  వెళళకద.  "తనమ  చదవిన  బడిన
చసూడచమచ;  తనకు  పాఠాలమ  చెపిరన
ఉపాధామయమలనమ  కలవొచమచ;  ఇపురడ  ఆ
బళళ చదమవుతమనన్ని చినన్ని సమనీతలనమ చసూసి
మమచచటాల్లిడచమచ.."  అనమకుకటసూ  బడి
దగగ్గరకు  వెళళన  సమనీత  నరారకతపోయే
పరిసిస్థాతమలమ ఎదమరయామయ- 

బడి పరిసరాలనీన్ని మమళళ పొదలతోనసూ, చెతాత్త
చెదారకతోనసూ  నకడిపోయ,  కకపు
కొడతమనన్నియ!  బడిలో తామమ కూరమచనన్ని
తరగతమలమ ఇపురడ తరగతమలలాగానే లేవు-

పశమవుల కొటాట్టెలలాగా మమరికగా,  చీకటిగా,

బాగా  పాతబడి,  ఎపురడ  కూలతాయో
అనన్నిటమల్లి,  నీరసకగా  నలబడి  ఉనన్నియ.

వాటిలో  పాఠాలమ  నరస్వహికచలేక,  టీచరమల్లి
చెటల్లి కప్రకదనే పాఠాలమ కానచేచసమత్తనన్నిరమ!
బడిక కరకటమ సౌకరమక లేదమ;  మకచి నీటి
వసతి  లేదమ;  గప్రకధాలయక  లేదమ;
పప్రయోగశాల  అసలే  లేదమ!  తామమ
చదవినపరటికకటే  ఇపురడ  బడిలో
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ఎకుక్కివమకద  టీచరమల్లినన్నిరమ;  కానీ  పిలల్లిలమ
తగగ్గపోయారమ.  బడి  బాగా  లేదన  ఊళళ
పిలల్లిలకదరినీ పెనసవేటమ  బళళలో చేరమసమత్తనన్నిరమ
తలల్లిదకడప్రలమ.  ఆ  బడి  ఇపురడ  అసలమ
బడిలా లేనే లేదమ! 

అద చసూసి సమనీత చలకచిపోయకద.  తన
సమఖ సకతోషలకు పునద ఈ బడి.  తనమ
ఇవాళళ  చకక్కిన  ఉదోమగానన్ని  పొకదడనక
కారణక ఈ బడి! 

"నలాకటి  అనేకమకదన  తీరిచదదాద్దలత్సన
బడి  ఇలా  ఉకడడనక  వీలేల్లిదమ!"
అనపికచికద  సమనీతకు.   పాఠశాల

వాతావరణక  బాగయేమవరకూ  పప్రతి  నలా
కొకత  సమయక  బడి  కోసమే
కేటాయకచాలన నశచయకచమకునన్నిద ఆమె.

తన సకపాదనలో కొకత మొతాత్తనన్ని నలకకత
చొపురన  బడికోసక  వెచిచకచాలన,  బడి
నరస్వహణలో  పాలమపకచమకోవాలన  నశచ-
యకచమకునన్నిద.  

సకబకధత  అధకారమలనమ  కలసికద.  తన
నరర్ణుయానన్ని  తెలపి,  మొదటి  విడత
డబమబ్బనకదకచికద.  వెకటనే  మరమతమత్త
పనమలమ  మొదలయామయ.  ఆ  పనమలోల్లి
సమనీత  చమరమకుగా  పాలమ  పకచమకునన్నిద.

తనలాగే జీవితకలో సిస్థారపడిన మితమప్రలకదరినీ
సకపప్రతికచి,  వారకదరినీ  కూడ  బడిన
మెరమగమ  పరచేకదమకు  ఆహాస్వనకచికద.

సమనీత  సరధమకలో  'పాత  విదామరమస్థాల
బశకదక' ఒకటి ఏరరడికద. 

ఆ  బశకదకలోన  యమవతీ  యమవకులకతా
ఎవరికవారమ  సమనీతలాగే  తమకు
చేతనయనకత  సయక  అకదకచటకతో
ఒకక్కిసరిగా  పాఠశాల  రసూపురేఖలమ
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మారిపోయాయ. 

పాఠశాల  చమటసూట్టె ఉనన్ని మమళల్లి పొదలనీన్ని
మాయమయామయ;  మళళ  పిలల్లిలకొక
ఆటసస్థాలక తయారనకద.  దాన చమటసూట్టె పప్రహరీ
గోడ,  చకక్కిన గదమలమ,  గప్రకధాలయక నకడ
పుసత్తకాలమ,  కూరొచన  చదమవుకునేకదమకు

అనమవుగా  కురీచలమ,  బలల్లిలమ;  పప్రయోగశాల
నకడగా రకరకాల పరికరాలమ; పరిశమభత్రమెనన
మరమగమదొడల్లి;  శమదద  చేసిన  తాప్రాగమనీటి
సౌకరమక-  ఒకదాన  వెనక  ఒకటిగా  అనీన్ని
ఏరరడడయ. 

పాఠశాల  మళళ  మొదలయకద.

ఉపాధామయమల ఆతమ్మవిశాస్వసక వారి పాఠాలోల్లి
మళళ  ఓసరి  పప్రతిఫలకచికద.  "ఇపురడ
ఇకక్కిడ  చెపిరనకత  బాగా  ఇకకెకక్కిడ
చెపరరట"  అకటసూ  ఊళళవాళళకతా తమ
పిలల్లిలన్ని తిరిగ ఈ బడిలో చేరిరకచసగారమ. 
విషయక  తెలమసమకునన్ని  పతిత్రకలవాళమల్లి
"పాఠశాల  పునరమజీటవక"  అకటసూ  గొపరగా
రాశారమ.  సమనీత  చేసిన  మకచిపన
అనేకమకదక ససూస్ఫూరిత్త అయమకద. 

దొ
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మా నయనే!

వెకగళపర తన కొడకుతో:  ఒరేయ్ చినన్ని!  శనవారానక మమకదమ వచేచ వారక ఏదో చెపరరా?

చినన్ని వెకగళపర:  నకు తెలీదమ- మా బళల్లి తరమవాత వచేచ వారాలే చెబమతారమ గాన, మమకదమ 
వచేచ  వారాలమ చెపరరమ ననన్ని!!!! 

నవుస్వ!
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రాక్షసమడి నోరమ 
మసూలక: అభినవ కుమార, 4 వతరగతి, పెబెల కీప్రక్ లెనఫ్ మాకటిసత్సరీ ససూక్కిల, హనదాప్రాబాద. 

మారమర చేరమరలమ: కొతత్తపలల్లి 

అనగా  అనగా  చాలా  చాలా  సకవతత్సరాల
కప్రత క   ఓ  పెదద్ద  కొకడ  అకచమన  ఓ  చినన్ని
ఊరమకడేద.  ఆ రోజులోల్లి ఎవరికీ ఏ తకదరా
ఉకడేద  కాదమ.  ఆ  పన-  ఈ  పన  చేససూత్త
పెదద్దవాళమల్లి,  ఆటపాటలతో  పిలల్లిలమ  హాయగా
కాలక గడపుతసూకడేవాళమళ.  
ఆ  ఊరి  పిలల్లివాడ  మలల్లి.  మలల్లిక  కూడ
మిగతా చాలామకద పిలల్లిలాల్లిగే   కొకడమీద
ఉనన్ని  అడవిలోక   గొరప్రలన్ని  తోలమకువెళల్లి
మేపట క  అకటే  చాలా  ఇషట్టెకగా  ఉకడేద.

అయతే ఊళళ పెదద్దవాళల్లివస్వరసూ అటమవెనపుకు
కూడ  పోయేవాళమళ  కాదమ.  ఆ  కొకడనమ
అకదరసూ  "రాక్షసమడి  నోరమ"  అన
పిలచేవారమ. "రాక్షసమడేడి, నోటోల్లి ఏమమకద?"

అన పిలల్లిలమ అడిగతే "ఏమ మాకు తెలీదమ.
మా పెదద్దవాళమళ మాకు చెపారరమ, మేక మీకు
చెబమతమనన్నిక.  అటమవెనపుకు  మటమకు
పోకకడి" అనేవాళమళ వాళమళ. 
మామసూలమగా పశమవులన్ని  తోలమకునే  అడవి
ఊరిక ఇకకా దగమవన,  దసూరకగా ఉకడేద.
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అకక్కిడికకటే  కొకడమీదే  ఎకుక్కివ  పచచగడిడ
ఉకడేద. అయన కొకడ చమటసూట్టె ఎవరో వేసి
పెటిట్టెన మమళళ కకచెనమ దాటి పోయేకదమకు
పెదద్దలమ  ఎవస్వరసూ  సహసికచేవాళమళ  కాదమ.
వాళళన  చసూసి  పిలల్లిలసూ  ఏదో  'వెళళమకటే
వెళళక' అనన్నిటమల్లి కొకడ దగమవనమకడే వెనకక్కి
తిరిగ వచేచసవాళమళ. 

ఒకరోజున మలల్లి గొరప్రలన్ని మేపుకుకటసూ
కొకడవెనపుకు  వెళళడ.  ఉతాత్సహక  కొదద్ద
కొకచెక  కొకచెకగా  కొకడ  ఎకుక్కితసూ
అడవిలో  తనమ  అకతకుమమకదమ  ఎనన్నిడూ
చసూడన  ఓ  పాప్రాకతానక  చేరమకునన్నిడ.

వాతావరణక  పప్రశాకతకగా  ఉకద.  పక్షులమ
సకదడిగా కూసమత్తనన్నియ.  కొకడమీదనమకడి
'బమడ-బమడ'మకటసూ  ఏవో  శబాద్దలమ
వసమత్తనన్నియ.   మలల్లిక  మొదట  కాసికత
భయమేసికద.  "అయన పక్షుల అరమపులమ
గకదరగోళకగా లేవు.  పప్రమాదక లేదమ"  అన
ధనరమక  తెచమచకునన్నిడ.  "ఈ  శబాద్దలమ
ఎకక్కిడినమకడి వసమత్తనన్నియో తెలమసమకోవాల"

అన  కొకడమీదక  ఎకక్కిసగాడ.  పెనక
పోతమనన్ని  కొదద్ద  బమడబమడ  శబాద్దలమ  ఇకకాసత్త
గటిట్టెగా వినబడసగాయ.  

పరస్వత  శఖరక  మీదకు  చేరమకునన్ని  మలల్లిక
అకక్కిడ నీటి చెలమలమ కొనన్ని  కనపికచాయ.

చెలమలోల్లి  నీళల్లినీన్ని  మరమగమతమనన్నియ.

"బమడబమడ శబాద్దలమ అ వేడినీళమల్లి  చేసమత్తనన్నివే!

అకక్కిడ  ఏ  దయామలమ,  భసూతాలమ  లేవు!"

దాకతో  మలల్లిక  భయక  పోయకద.

చెలమలో నీళమల్లి  ఎకత వేడిగా ఉనన్నియోనన
జాగప్రతత్తగా  చెయమ పెటిట్టె  చసూశాడ-  "అబోబ్బ!
చాలా వేడిగా ఉనన్నియ!"  

దాకతో  మలల్లిక  ఇకకో  ఆలోచన  వచిచకద:
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"ఈ  నీళల్లినమ  నేరమగా  తమ  ఊరి  వెనపుకు
మళల్లిసత్త ఎలా ఉకటమకద?!"  అన. "ఇక వేడి
నీళళ  కోసక  చెటల్లినమ  కొటట్టెవలసిన  పనే
ఉకడదమ!" 
కొకడ  దగ  పోయాక  తనమ  చసూసికదకతా
సన్నిహితమలకు  చెపారడ  మలల్లి.  పిలల్లిలకతా
కలసి కొకడ ఎకక్కి చసూశారమ.  "నజమే.  ఈ
నీళమళ  కప్రకదక  అకదతే  ఇక  ఊళళ  వేడి
నీళల్లికోసక  చెటల్లినమ  కొటట్టెవలసిన  అవసరమే
ఉకడదమ"  అనపికచికద అకదరికీ.  అయతే
పిలల్లిలమ  ఈ  సకగతిన  ఊళళ  చెపరగానే
పెదద్దవాళమళ  చాలామకద  "అమమ్మ!  రాక్షసమడి
నోరమ!  దానన్ని  మమటమట్టెకుకటే  నశనమే"

అకటసూ  అకక్కిడినమకడి  పారిపోయారమ.
అయతే పిలల్లిలకదరసూ  నచచజపిరన  మీదట,

ఊరి పెదద్ద  ఒకక్కిడూ పిలల్లిల  వెకట ధనరమకగా
వచిచ  కొకడ  ఎకక్కి  చసూశాడ.  "పిలల్లిలమ
చెపిరనద  నజమే-  ఇవి  ఊరకతటికీ
సరిపోయేనన్ని నీళమళ!" 
ఆయన  సహకరికచేసరిక  మలల్లి-మితమప్రలమ
అకదరసూ  వెదమరమ  గొటాట్టెలతో  పన

మొదలమపెటాట్టెరమ.   కొదద్ద  రోజులోల్లినే   కొకడ
దగమవన  ఉనన్ని  గమకటలోక  వేడినీళళనమ
రపిరకచగలగారమ.  మొదటోల్లి దసూరకగా ఉనన్ని
ఊరి  జనలకతా  కూడ  మెలల్లిగా  ఆ
వేడినీళళలో సన్నినలమ చేసకదమకు  రావడక
మొదలయకద.   ఇపురడ ఇక  ఆ  ఊళళ
నీళమల్లి కాచమకోవడనక కటట్టెలమ మకడికచాలత్సన
పనే లేదమ.  దాకతో చెటల్లినమ కొటేట్టెస అవసరక
చాలావరకు తగగ్గకద.  

అయతే ఒకరోజున గమకటలో నీళమల్లి
మామసూలమ  కనన్ని  మరీ  ఎకుక్కివ  వేడిగా
అనపికచాయ.   గాప్రామసమస్థాలకతా  అదే
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విషయానన్ని  అనమకుకటమకడగా  వినన్ని  ఓ
మమసల  తాత  తనమ  చినన్నితనకలో  వినన్ని
సకగతి ఒకటి చెపారడ:  "మా తాతలనడ
ఓసరి ఈ రాక్షసమడి నోరమ  ఎకక్కిడ లేననన్ని
మకటలమ  కత్రకక్కికదట!  ఆ  మకటలోల్లి
ఎకతలేసి  జనలసూ  మాడి  మసనపోతారమ.
అయతే అద మకటలమ కత్రకేక్కికదమకు ఒకటి
రకడ  రోజులమమకదమ  ఇటాల్లి  కొకడ  మీద
నీళమళ  వేడెకుక్కితాయట-ఆయన  సరషట్టెకగా
చెపారడ.  ఇపురడికక  మనక  అకదరక
ఇకక్కిడనమకడి చాలా దసూరకగా వెళళపోవాల
వెకటనే-  తస్వరగా  బయలమదేరకడి.  రకడ
రోజులోల్లి  రాక్షసమడ  నోరమ  తెరిచి  బసూడిద
కత్రకుక్కితాడ.  తరాస్వత  వాడ  వేడి  వేడిగా
దేనోన్ని కకుక్కితాడ. మకడే ఆ  దత్రవక అకతా
దగమవకు  పప్రవహిసమత్తకద;  ఊళల్లినన్నిటినీ
కపరసమత్తకద.  ఇదకతా  మనకు   దసూరక
నమకడి  కూడ  కనబడతమకదట.  అయతే
కొనన్నిళళకు   ఆ  దత్రవక  అకతా
చలల్లిబడతమకద; మనక మళళ ఇకక్కిడిక వచిచ
చేరమకోవచమచ.  అపరటిక  ఇకక్కిడ  నేల
మరికతగా సరవకతక అవుతమకద.  దానలో

పకటలమ  మరికత  బాగా  పకడతాయ.

ఇపురడెనతే  బయలమదేరకడి  తస్వరగా"  అన
తాత  చెపరగానే,  ఊరమ  ఊరకతా
అకక్కిడినమకడి  కదలకద.  పశమవులమ,
మనమషమలమ  అకదరసూ రకడ రోజులపాటమ
పప్రయాణకచి సమరకత పాప్రాకతానక చేరారమ. 

వెనకక్కి తిరిగ చసూసత్త, నజకగానే తాత
చెపిరనటమల్లి,  మసూడో రోజున  కొకడ పొగలమ
చిమిమ్మకద!  దటట్టెమెనన  ఆ  పొగలమ
ఆకాశానన్నికతా  కపరశాయ.  అకత  దసూరాన
ఉనన్నివాళళక  కూడ  ఊపిరి  పీలమచకోవటక
కషట్టెక  అయమకద.  కొదద్ద  రోజులకలాల్లి  కొకడ
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మీదనమకడి  మకడతమనన్ని  దత్రవక  ఒకటి
కప్రకదక  కారికద.  వాళమళ  ఉకడిన  ఊరమ
ఊరకతా ఆ దత్రవకతో కపరబడిపోయకద!  

దసూరక  నమకడి  చసూసిన  గాప్రామసమస్థాలకతా
'ఎకత పప్రమాదక  తపిరకద!'  అనమకునన్నిరమ.

గొటాట్టెలదాస్వరా నీళల్లినమ కప్రకదక తెచమచకోకపోతే
కొకడ  మకటలమ  కత్రకేక్కి  సకగతి  తెలసద
కాదమ! 
ఆ విధకగా మెలల్లిగా  మానవాళక అకతటికీ
అగన్ని పరస్వతాలమ అరస్థాక అయామయ. 
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గకగ పారమనపుడ గదలన గతితోడ
మమరికవాగమ పారమ మప్రాతతోడ 
పెదద్దపినన్నితనమమ పరిమ్మ   యీలాగమరా
విశస్వదాభి రామ  వినమరవేమ

భావక:  పవితత్రమెనన గకగానద సమనన్నితకగా, 

అలల్లినలల్లిన పారమతమకటే, మమరిక వాగమ 
మటమకు గొపరగా శబద్దక చేససూత్త పప్రవహిసమత్తకద.  

గొపరవాళళకు,  అలమరలకు కూడ తేడ ఇదే.

ఉతత్తమమన కడపున  నోగమ  జనమ్మకచిన 
వాడ  చెరమచమ  వాన  వకశమెలల్లి
జరకు  వెనమన్నిపుటిట్టె  చెరచదా  తీపెలల్లి :
విశస్వదాభి రామ  వినమరవేమ

చెరకు గడ చివరోల్లి పుటిట్టెన వెనమన్ని వలల్లి చెరకు 
మొతత్తక నకద చెకదమతమకద కదా?! అదే 
విధకగా ఎకత మకచివాడికెనన, దమరామ్మరమగ్గడెనన 
కొడకు పుటిట్టెనటల్లియతే వాడివలల్లి అతన 
వకశక మొతత్తక అపకీరిత్త పాలమ అవుతమకద. 

కోపమమననమ ఘనత కొకచమెన పోవునమ 
కోపమమననమ  మిగమల గోడ గమలమగమ 
గోపమడచెనేన గోరక్కిలమ నీడేరమ
విశస్వదాభిరామ వినమరవేమ

కోపక వలల్లి మన గొపరతనక అకతా నశసమత్తకద. 

కోపక వలల్లి లెకక్కిలేనకత దమ:ఖక వసమత్తకద.  ఆ 
కోపానేన్ని గనక  అణచమకోగలగతే మన 
కోరక్కిలనీన్ని నరవేరమతాయ.
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శాప విమమకత్త
మసూలక: R. సౌమమ, ఏడవ తరగతి, ఆకధత్రపప్రదేశ్ గమరమకుల పాఠశాల, మెనలవరక, కడప జిలాల్లి. 
మారమర చేరమరలమ: కొతత్తపలల్లి 

మగధ  రాజామనన్ని  మహకదత్రవరమ్మ  మహారాజు
పరిపాలకచే  రోజులవి.  రాజుగారి  పాలనలో
నలకు  మసూడ  వానలమ  కురిసవి.

పప్రజలకదరసూ సమఖశాకతమలతో జీవికచేవారమ.
ఎటొచీచ  మహారాజుకు  ఒకటే  బాధ.

ఆయనకు  సకతానక  లేదమ.   రాజుగారమ

అనేక  పుణమతీరాదలసూ,  క్షేతాప్రాలసూ  దరిర్శికచిన
తరాస్వత  ఆయనకు ఒక  కల  వచిచకద.  ఆ
కలలో ఎవరో చెపారరమ- "రాజా! నీకు తస్వరలో
ఒక  కుమారత్త  పుడతమకద.  ఆమె
తెలవితేటలకు మారమపరమ అవుతమకద. నీకు
నజమెనన  వారసమరాలమ  అవుతమకద  కూడ.
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అయతే  యౌవనకలో  గరిస్వష ష్ఠి  అయ,  తన
గరాస్వనక తగన ఫలతక అనమభవిసమత్తకద.  ఆ
అనమభవక  ఆమెనమ  మకచి  మనషగా
తీరిచదదమద్దతమకద" అన. 

ఆ  తరాస్వత  నజకగానే  రాణగారమ  గరర్భుక
ధరికచారమ.  తరాస్వత వాళల్లికొక  చకక్కిన  పాప
పుటిట్టెకద.  యమవరాణక  ఇకదమమతి  అన
పరమ  పెటిట్టె  అలాల్లిరమ  మమదమద్దగా  పెకచారమ
రాజదకపతమలమ.  ఇకదమమతి  తెలవితేటలమ
అదమర్భుతమే.  గమరమవులమ  ఎవరమ  ఏద చెబతే
దానన్ని  అవలీలగా  అరస్థాక  చేసమకోగలగేద  ఆ
పాప.  అయతేనేమి,  ఆమె  పప్రవరత్తన
దమరమసమగానసూ,  అహకకార  పూరితకగానమ
ఉకడేద.   తలల్లిదకడప్రలమ  ఎకత
పప్రయతిన్నికచిన  ఆమెనమ  సరిదదద్దలేక-

పోయారమ. 
యమవరాణ  యమకత్తవయసమత్సలో  ఉకడగా
ఒకసరి  ఆమె  గమరమవుగారి  దగగ్గరిక
బయలమదేరికద.  ఆ  సమయకలో  ఆమె
దాసీలోల్లి  ఒకతె,  ఆమెకు  అడడ  వచిచకద.

బరమవెనన వసమత్తవునమ దేనోన్ని మసమకుపోతసూ,

యమవరాణక తనమ అడడక  వచిచన సకగతిన
కూడ గమరిత్తకచలేదామె.   ఇకదమమతి ఆమె
మీద  నపురలమ  చెరిగకద.  ఆ  మమసలామె
తననమ  క్షమికచమన  ఎకత  పాప్రారిస్థాకచిన
ఇకదమమతి  వినలేదమ.  ఆమెనమ  బయటిక
లాకెక్కిళళ దగగ్గరోల్లినే ఉనన్ని పొదలోల్లి పడేసికద. ఆ
సమయానక  అకక్కిడే  ఉనన్ని  పామమ  ఒకటి
చటమకుక్కిన  మమసలామెనమ  కాటమ  వేసి
పోయకద! 

మమసలావిడ  పాపక,  పామమ  కాటమకు
నమరగలమ  కత్రకుక్కితసూ  పడిపోతే  చమటసూట్టె
ఉనన్నివాళళ  గమకడెలమ  కరిగపోయాయ.  కానీ
కఠినతస్వక  మసూరీత్తభవికచిన  ఇకదమమతి
ఆమెకు వెనదమ సహాయక కూడ అకదకుకడ
చేసికద!  కొదద్ద  సపటోల్లినే  మమసలామె
చనపోయకద. సభికులకదరసూ ఎవరిక వారమ
యమవరాణ పప్రవరత్తననమ అసహిమకచమకునన్నిరమ.
అకతలోనే ఆశచరమకరమెనన సకఘటన ఒకటి
జరిగకద.  వాళల్లికదరసూ  చసూసమత్తకడగానే
ఇకదమమతి రసూపక మారిపోయకద!  అకత
సమకదరమెనన  ఆమె  రసూపక  అతమకత
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సధారణమెనన పామమగా మారిపోయకద! ఆ
పామమ జరజరా పాప్రాక ఎకక్కిడికో పోయకద! 

రాణగారమ  కుపరకూలపోయారమ.  రాజుగారి
దమ:ఖానక  మేరలేదమ.  యమవరాణ  జాడ
తెలమసమకొన,  ఆమె  కషట్టెనన్ని  తీరిచనవారిక
అరస్థారాజమ క  ఇసత్తనన  చాటికపు  వేయకచి
ఆయన  దమ:ఖ  సమమదత్రకలో  మమనగ-

పోయారమ.  ఆ  తరాస్వత  ఎకత  వెతికన
యమవరాణ ఆచసూకీ తెలయలేదమ ఎవస్వరికీ. 

  **** 

రవి  ఒక  రోజున  ఇకటిబయట  నలబడి
ఉనన్నిడ.  వానవచేచటమల్లినన్నిద.  గాల  వేగకగా
వీసమత్తనన్నిద.  ఆ సమయకలో రవి వాళల్లి ఇకటి
మమకదమనన్ని  చెటమట్టెమీద  ఒక  గప్రదద్ద  వాలకద.

తనమ  తెచమచకునన్ని  పామమనమ  అద
పొడచమకొన  తినటక  మొదలమ  పెటిట్టెకద.

అయతే  రవిక  మటమకు  అద  పామన
తెలయలేదమ.  ఏదో  పక  పిలల్లి  అయ-

ఉకడొచచనమకునన్నిడ.  జాల  కొదద్ద  గప్రదద్దనమ
'ఉష.. ఉష' మన తరిమాడ. గప్రదద్ద పామమనమ
అకక్కిడే పడేసి ఎగరిపోయకద. 

రామమక  ఎకదమకనో  దానన్ని  చసూసత్త  జాల
అనపికచికద.  గప్రదద్దలమ సధారణకగా తమకు
దొరికన ఆహారానన్ని ఓ పటాట్టెన వదల పెటట్టెవు.

ఇపురడ  ఇద  గప్రదద్ద  నోటోల్లికచెనతే  బయట
పడికద గానీ, అటాల్లిగే వదలేసత్త చీమలకు బల
అవుతమకద. 

అకదమకన వాడ ఆ పామమన కటట్టెతోటే ఎతిత్త
ఓ బకెక్కిటోల్లి వేసి,  నీళళతో కడిగ,  తమ ఇకటి
వసరాలో  నలమవుగా  పడకోబెటిట్టె
ఆరనచాచడ.  "పామమక  పాలమ  పోయ-

కూడదమ"  అన విన ఉనన్నిడ గనక,  తానమ
జాగప్రతత్తగానే  ఉకటసూ,  దసూరకనమకడే  దాన
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చమటసూట్టెతా చీమలమ రాకుకడ మకదమ చలల్లి
ఉకచాడ.  దానకెనన  గాయాలకు  తన
దగగ్గరమనన్ని  మకదమ  చమకక్కిలమ  వేశాడ.

దసూరకగానే ఉకటసూ గమనకచమకునన్నిడ.  

రామమ  వాళల్లి  అమమ్మ-ననన్ని-అవస్వ  అకదరసూ
వాడి దయనమ మెచమచకునన్నిరమ గానీ, ఎవరిక
వాళమళ  'పామమలమ  పప్రమాదకారమలొరే-దానన్ని
ఎకక్కిడెనన  అడవిలో  వదలెయమ'  అన
చెబమతసూ వచాచరమ.  అటాల్లి మసూడ రోజులమ
గడిచాక,  అకసమ్మతమత్తగా  ఆ  పామమ
యమవరాణ ఇకదమమతిగా మారికద! 

ఆశచరమపోయన గాప్రామవాసమలకు ఆమె తన
కథనకతా  వివరికచి,  రవిక  పప్రతేమకకగా
ధనమవాదాలమ చెబమతసూ "నీ మకచితనక న
పాపానన్ని  కడిగేసికద.  గరస్వకతో  కళమళ
మసూసమకొనపోయ, నకడ మానవ పాప్రాణానన్ని
పామమకు బలచేశానమ నేనమ.  విషపు పురమగమ
అన  అసహిమకచమకోకుకడ   పామమ  మీదే
జాలన కురిపికచావు నమవుస్వ.  

నీ  దయవలేల్లి  న  రసూపక  నకు  తిరిగ
వచిచకద.  న  అహకకారక  నశకచికద.

ఇకమీద  నేనమ  అకదరితోటీ  మరామదగా
పప్రవరిత్తసత్తనమ.  నమవుస్వ  చసూపిన దారిలో నడిచి
నేనసూ 'మకచి మనష' అనపికచమకుకటానమ"
అనన్నిద. 

మకచి హశదయక సకపాదకచమకొన
తిరిగవచిచన  బడడనమ  చసూసి  రాజు-రాణ
ఎకతో సకతోషకచారమ.  అనన్నిమాట పప్రకారక
రవిక అరస్థారాజమమసూ,  అనేక బహమతమలసూ
ఇచిచ తమ కొడకులాగా ఆదరికచారమ.
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వేటగాళమల్లి- జకతమవుల తెలవి 
రచన: కె. జయరామమలమ, తమిమ్మదవ తరగతి, గమకడవారిపలెల్లి, తలమపుల మకడలక, అనకతపురక జిలాల్లి. 

అనగనగా  వెకకటపర,  గమరప్రపర,  రామయమ,
కటట్టెయమ   అనే  నలమగమరమ  వేటగాళమల్లి
ఉకడేవాళమళ.   వాళమళ   పప్రతిరోజూ  వేటకు
వెళళవాళమళ.  అడవిలో  కనీసక  రకడ
మసూడ  జకతమవులననన చకపసవాళమళ.  
చాలా జకతమవులమ   వాళల్లినమ  గమరమత్త  పటేట్టెవి-

అటాల్లి గమరమత్త పటిట్టెన జకతమవులనీన్ని, పాపక, ఆ
వేటగాళల్లినమ  చసూడగానే  పారిపోయేవి.  మరీ
భయపడిన   జకతమవులెనతే   కొనన్ని    ఆ

పాప్రాకతానన్ని   విడిచి వేరొక పాప్రాకతానక వెళళ-
పోయనన  కూడ.   వేటగాళల్లినమ  గమరమత్త
పటట్టెలేన జకతమవులమ,  మమసల జకతమవులమ,
చినన్ని  పిలల్లిలమ-  ఇవి  మాతత్రక   వాళల్లి  చేతిక
చికేక్కివి. 

అటాల్లి   రోజూ  ఒకటి  రకడ  జకతమవులమ
చనపోతసూకడేసరిక,  మిగలన జకతమవులనీన్ని
చాలా కకగారమపడడయ.  అనీన్ని ఒకచోట చేరి,

"మనక  ఇటాల్లినే  ఊరమకుకటే,  కొనన్నిళళకు
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ఎవస్వరక బతిక ఉకడక.  కాబటిట్టె మనమకతా
కలసి ఏదో ఒకటి చెయామల;  మనలన్ని మనక
కాపాడకోవాల.   ఏదో ఒక  విధకగా  ఈ
వేటగాళమళ   లేకుకడ  చెయామల"

అనమకునన్నియ. 

"కానీ ఎలాగ?" అడిగకద కోతి. 

"ఏదెనన  ఉపాయక  ఆలోచికచకడి.

'అపాయాలమ  ఎదమరననపురడ  ఉపాయక
ఆలోచికచాల'అకటారమ పెదద్దలమ.  మనమషమలన్ని
గెలవాలకటే  ఒటిట్టె   శారీరక బలక  ఉకటే
చాలదమ-  బమదదబలక  కూడ  తోడవాస్వల"

అనన్నిద సికహక. 

"మన  అడవిలో  పెదద్ద  బావి  ఉకద  కదా,

ఇపురడ  అకదమలో  చాలా  నీళమల్లినన్నియ.

అకదమలో  మన  మొసళమళ  దాకోక్కివాల.

వేటగాళళనమ  ఏదో  ఒక  విధకగా  తెచిచ
అకదమలో  పడేటమల్లి  చేసత్త   మన   లక్షమక
నరవేరమతమకద" అనన్నిద కుకదేలమ. 
"అవునవునమ..అయతే  వాళళన  వచిచ
అకదమలోక  దసూకమకటే  దసూకరమ!"  అకద
పిలల్లి.  దానక కుకదేలమ అకటే ఇషట్టెక లేదమ. 

"మనక  ఎదమరొక్కికటమనన్ని  సమసమ  చాలా
పెదద్దద.  ఎవస్వరసూ  వెటకారకగా  మాటాల్లిడి
చరచనమ  తపురదారి పటిట్టెకచకకడి.  కుకదేలమ
చెపిరకద బానే ఉకద-  అయతే వాళళన మన
బావిలో   పడేటమల్లి  చేయటక  ఎలాగో
ఆలోచికచకడి  అకదరసూనసూ"  అధకారకతో 
కూడిన సస్వరకతో చెపిరకద సికహక. 

"మనమకతా నలమగమ గమకపులమగా
విడిపోదాక.   ఒకొక్కికక్కి   గమకపూ అడవిలో
ఒకొక్కికక్కి   వెనపు  వెళమత్తకద.   వేటగాళమళ  ఏ
గమకపు  దగగ్గరిక వసత్తరో తెలీదమ. ఎవరి దగగ్గరిక
వసత్త  ఆ  గసూప్రపు  వాళమళ  పరమగమ
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లకకకచమకోవాల..  అడవిలోన  పెదద్ద  బావి
మీదనమకడి  దసూకుతసూ   రకడో  వెనపుకు
పరమగమ పెటాట్టెల.."  అనన్నిద తోడేలమ,  కొకచెక
ఆలోచికచి.  ఆ ఆలోచన  జకతమవులనన్నిటికీ 
నచిచకద.  అనీన్ని  గకదరగోళకగా
మాటాల్లిడకొన,  చివరిక   'అవునమ-  అలా
చేదాద్దక' అనమకునన్నియ. 

జకతమవులమ  అటాల్లి  అనమకునన్ని  రోజు  రాతేత్ర
వేటగాళళ  గమకపు   అడవిమీద  పడడద.

కాగడలమ,  వలలమ,  తాప్రాళమళ,  కొడవళమళ,
కతమత్తలమ,  బలాల్లిలమ-  ఇవనీన్ని  పటమట్టెకొన
వేటగాళమళ  జకతమవుల  వేటకెన
బయలమదేరారమ.  వాళళక  ఆ  రోజున  చాలా
జకతమవులమ  ఎదమరయామయ-  అనీన్ని
గమకపులమ  గమకపులమగా ఉనన్నియ.  అయతే
వాళమల్లి  కనబడగానే  అనీన్ని  పరమగమ
పెటట్టెసగాయ. 

వేటగాళమళ  వాటిన  వెకబడికచారమ.
మామసూలమగా  అయతే  వెనకబడి  ఉనన్ని
ఒకటోరకడో  జకతమవులన్ని  పటమట్టెకొన

సకతోషపడేవాళళ.  కానీ  ఒకక్కిసరిగా  అనన్ని
జకతమవులమ  కనబడేసరిక  వాళల్లికు  ఆశ
పుటిట్టెకద.  ఎవరిక  వాళమళ   గమడిడగా  వాటి
వెకట పడిపోయారమ. 

ఆ చీకటోల్లి ఎవరటమ పోతమనన్నిరో తెలీలేదమ:
కొదద్ద  సపటి  తరాస్వత  నలమగమరసూ  బావిలో
పడి   అకదమలో  ఉనన్ని  మొసళల్లికు  ఆహారక
అయపోయారమ! 
వేటగాళల్లి  బెడద  తపిరపోవడకతో
జకతమవులనీన్ని   సకతోషకతో   పకడగ
చేసమకునన్నియ. 
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బొమమ్మకు కథ రాయకడి-70
నరస్వహణ : పి.గౌతమ , బెకగమళసూరమ.

ఈ   చితాప్రానన్ని  చసూడకడి:   చెకక్కి మీద చెకక్కిన బొమమ్మ ఇద.  ఆసిట్టెసయా దేశపు కళకారమడ
'మరిజ  -వాన-షకడ'  1850 వ సకవతత్సరకలో  దనన్ని చెకాక్కిడ.  పప్రపకచ వామపత్తకగా పరనన్నిక
గనన్ని కళఖకడలోల్లి ఇద ఒకటి! 

వేటగాడి   శవయాతత్రన  ఇకదమలో   జకతమవులమ  ఎటాల్లి  జరమపుకుకటమనన్నియో  చసూడకడి:

నజానక  వాటిక ఇద ఓ పకడగ.  అయతే శవ యాతత్రలో అవనీన్ని  దమ:ఖానన్ని   నటికచాల!

అకదమకన అవి కొకచెక నవుస్వగా, కొకచెక  ఏడపుగామమఖాలమ పెటమట్టెకొన  ఉనన్నియ! 

ఇలాకటి సకదరర్భుక  బాగమకద కదసూ? ఇద వచేచటమల్లిగా ఓ కథ   రాసి చసూడకడి. మీరమ రాసిన
కథన   వెకటనే  మాకు  పకపికచకడి.  బాగమకటే  పప్రచమరిదాద్దక!  ఆలసమక  ఎకదమకు?

పప్రయతిన్నికచకడి!
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చెటట్టెకక్కిన బాతమ 
రచన: సి.పప్రణయజ, శ్రీ వెకకటేశస్వర బాల కుటీర, బాప్రాడపట, గమకటసూరమ. 

"కొకోక్కిరొకో"  చెరమవు  పకక్కినమనన్ని
చెటమట్టెకొమమ్మపెన  నమకచొన  కూశాడ,

కోడిపుకజు 'రాజు'.  

"అపురడే  తెలాల్లిరికదా?"  ఒళమళ
విరమచమకుకటసూ  కళమల్లి  తెరిచాడ  'బాలమ'
బాతమ.   ఉదయసమత్తనన్ని  చిటిట్టె  ససూరమమడ
నేరమగా కళళదమటే కనపికచాడ బాలమక.  

"ఓ  సమరి  బాలసూ   తెలాల్లిరికద-  లే!"

అనన్నిడ ససూరమమడ నవుస్వతసూ. 

"నమవుస్వ  ఇకత  తకదరగా  నదత్ర  ఎలా
లేసత్తవు?"  అడిగాడ  బాలమ  ససూరమమణర్ణు

ఆశమరమకగా చసూససూత్త.  
"నేనమ నీలాగా సమరిన కాదమ" నవిస్వ టాటా
చెపుత్తనన్నిటమట్టె  చేయ  ఊపుతసూ  తన  దారిన
తానమ వెళళడ ససూరమమడ.  

చెటమట్టెపెననమనన్ని  కోడిపుకజు  'రాజు'  బాలమ
మమకదమకు దసూకాడ రోజూలాగే. 

"అలా  దసూకుతమకటే  భలే  సరదాగా
ఉకటమకద కదా?!  నేనమ కూడ పకనే, కానీ
చసూడ,  చెటట్టెకక్కిలేనమ.   నీలా దసూకలేనమ!"
బాలమ అనన్నిడ దానతో, బాధగా. 

"చెటనట్టెతే ఎకుక్కితాకాన,  మిగతా పక్షులాల్లి నేనమ
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ఆకాశకలో ఎగరలేనమ కదా, అకదమకన నకు
కూడ  బాధగా  ఉకటమకద  బాలసూ!"

అనన్నిడ రాజు  ఆకాశకకేసి చసూససూత్త.  
బాలమ  తలెతిత్త  ఆకాశకలోక  చసూశాడ.

పక్షులనీన్ని  రకరకాల వినమసలోల్లి  ఎగమరమతసూ
కనబడడయ దానక.  

"తనకు  కూడ  అలా  ఎగరాలన  ఉకద.

అయన  తనమ  ఎగరలేడ.   కనీసక
చెటమట్టెపెనకెనన  ఎకక్కి  కూరోచలేడ.

అకక్కిడినమకడి కకదక దసూకలేడ..”

తన కోరికనమ రాజుకు చెపురకునన్నిడ బాలమ.
బాలమ కనీన్నిటిన చసూసి కరిగపోయాడ రాజు.

ఎలాగెనన బాలమకు చెటట్టెకక్కిడక  నేరిరకచాలన
నరర్ణుయకచమకునన్నిడ-  

"దగమలమ  పడకు.  నీకు  నేనమ  నేరిరసత్తనమ,
చెటట్టెకక్కిడక!"  అకటసూ  బాలమనమ  చెటమట్టె
దగగ్గరిక  తీసమకెళళడ.   "కొకచెక పెనక  ఎగరి
రా!   నీ రకక్కిన  నకు అకదకచమ!   నేనమ
ననమన్ని  పెనక  లాగమతానమ"   అకటసూ  తన
రకక్కినమ చాపాడ.  

కోడిపుకజు  రకక్కినమ  అకదమకొన  పెనక  ఎగ-

బాప్రాకేకదమకు పప్రయతిన్నికచాడ రాజు.  అయతే
బాలమ  బరమవునమ  ఆపలేన  రాజు  దబమబ్బన
కకద పడడడ! 

దాకతో  "క్షమికచమ బాలసూ! నమవుస్వ చాలా
బరమవుగా ఉనన్నివు.  కొకచెక బరమవు తగమగ్గ.
అపురడ  తేలకగా  పెనకెగరవచమచ!"  అకటసూ
సలహా ఇచేచశాడ. 

అపరటినమకడి బాలమ డెనటికగమ చేససూత్త బరమవు
తగగ్గడనక రకరకాల వామయామాలమ చేశాడ.

చివరకు కొకచెక సనన్నిబడినటల్లియామక,  దానన్ని
చెటట్టెకక్కికచేకదమకు  మరోసరి  పప్రయతిన్నికచి
విఫలమయామడ పుకజురాజు. "రాజూ, నీకు
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చెటట్టెకడక  నేనమ  నేరరలేనయామ"  అకటసూ
రకక్కిలెతేత్తశాడ.  నరాశగా  తలపటమట్టెకున
కూరమచనన్నిడ బాలమ.  
బాలమనమ అలా చసూసిన కపరపిలల్లి  "ఎకదమకు
బాలసూ,  విచారకగా ఉనన్నివు?"  అన భమజక
మీద చెయమ వేససూత్త అడిగకద.  

"ఏక చెపరనమ దోసత్త!  నేనమ పకన కదా,  కానీ
చెటట్టెకక్కిలేనమ;  పెనకెగరనసూలేనమ"  జలజలా
కనీన్నిళమల్లి రాలాయ బాలమ కళళనమకడి. 

"బాధపడకు  మితత్రమా.   ఏదో ఒక  దారిన
వెదమకుదాక"  అకటమ  తన  సన్నిహితమడడెనన
కాక దగగ్గరకు బాలమనమ తీసమకెళళకద కపరపిలల్లి.
కాకక తన సమసమనమ  వివరికచాడ బాలమ.
కాక  కొకచెక  సపు  ఆలోచికచి,  "ఐడియా"

అకటసూ చిటికేసికద. 

"నీ నడమమకు ఒక తాడకటిట్టె నేనమ ననమన్ని
పెనక  లాగమతానమ.   అపురడ నమవుస్వ మెలల్లిగా
పెనకొచిచ  కొమమ్మమీద  కూరమచకదమవుగాన"

చెపిరకద కాక. 

తాడకోసక కపరనమ పురమాయకచగా,  అద

ఇకక్కిడ  అకక్కిడ  వెదక,  చివరిక  నీళళలో
ఉకడే  నచమ  తీగలనమ  సకపాయకచమకొచిచ
ఇచిచకద.  

తాడనమ బాలమ నడమమకు కటిట్టె బగకచి,

తనమ  కొమమ్మపెనక  ఎగరి,  బాలమనమ  నమమ్మదగా
పెనక  లాగసగకద  కాక.   కొకచెక  ఎతమత్తకు
వెళళకదో  లేదో  బాలమ  బరమవుకు  ఆ
నచమతీగ కాసత్త పుటమకుక్కిన తెగపోయకద-

దబమబ్బమన కకద పడడడ బాలమ!
"బాలసూ!  నవలల్లి  కాదమ"  అకటసూ  ఇకకో
చెటమట్టెమీదకు  ఎగరి  కూరమచకద  కాక,

ఆయాసకతో వగరమససూత్త.    
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"ఇక  నేనమ  ఈ  జీవితకలో  చెటట్టెకక్కిలేనమ,
ఎగరలేనమ!"  అనమకుకటసూ  ఉదాసీనకగా
నీటిమొకక్కిల  మధమ  నకక్కి  కూరమచనన్నిడ
బాలమ.  

ఈదమతసూ అటమగా వచిచన మొసల పిలల్లి
"ఏకటి  సకగతి?"  అన  అడిగకద.  కనీన్నిళమల్లి
తమడచమకుకటసూ  తన  సమసమనమ
వివరికచాడ బాలమ.  
"ఏడవదమద్దలే.  నేనమ  నీకు  సయపడతానమ"
అకటసూ  బాలమకనీన్నిళమల్లి  తమడససూత్త  ధనరమక
చెపిరకద మొసల పిలల్లి.  
అపురడే ఎగమరమతసూ వచిచ చెరమవులో వాలన

కొకగలకు  'బాలమ  దనగాధనమ  చెపిరకద
మొసల.  కొకగలకు ఏక చెపారలో తెలీలేదమ.
అవి  కొకచెక  ఆలోచికచి  "సరే,  మా
మమకుక్కిలన్ని  నమవుస్వ  గటిట్టెగా  పటమట్టెకో.   మేక
ననమన్ని  పెనకెతిత్త  కొమమ్మమీద  కూరోచబెడతాక"

అనన్నియ.  

బాలమ తన మమకుక్కితో కొకగల మమకుక్కినమ
పటమట్టెకునన్నిడ.   కొకగలమ  ఒకక్కిసరిగా
గాలలోక లేచాయ.   తోలమమమకుక్కి అవడక
చేత బాలమ కొకగల మమకుక్కిల నమకడి జారి,

కకద పడిపోయాడ.   చాలా సపు చసూసిన
కొకగలమ  కూడ  "మావలల్లి  కాదయోమ,
బాలయామ!" అనేశాయ. 

"పకగా పుటిట్టె ఎగరలేన బత్రతమకు ఎకదమకు?"

అన  వెకక్కి వెకక్కి ఏడసమత్తనన్ని బాలమనమ చసూసి
కపరపిలల్లి కలత పడి,  అతనన్ని గమడల్లిగసూబ తాత
దగగ్గరిక తీసమకెళల్లికద.  

తాత పప్రశాకత వదనక చసూసి బాలమ ధనరమక
తెచమచకునన్నిడ.  "తాతా! నేనమ పకన కదా!

మరకదమకు  నేనమ  ఎగరలేకపోతమనన్నినమ?"

అమాయకకగా అడిగాడ బాలమ.  
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"చెబమతానమ,  కొకచెకసపు  ననమన్ని  ధామనక
చేసమకోనవస్వకడి.   తరాస్వత  మీతో
మాటాల్లిడతానమ"  అకటసూ  పదామ్మసనక
వేసమకున ధామనకలోక వెళళపోయాడ తాత.

శబద్దక  చెయమకుకడ  బాలమ,  కపరపిలల్లి  ఒక
పకక్కిగా ఒదగ కూరమచనన్నిరమ.   

అరగకట తరాస్వత మెలల్లిగా కళమళతెరిచిన
తాత  నవుస్వతసూ  "బాలసూ,  నేనమ  ధామనకలో
దేవుడితో  మాటాల్లిడనమ.   నీ  సకగతి
చెపారనమ.   ఆయన  నవుస్వతసూ  నకలా
చెపారడ" అనన్నిడ. 

"ఏమన  చెపారడ  తాతా?"  ఆతమప్రతగా

అడిగాడ బాలమ. 
"తదరపడకు-  ఇద  చెపుర-  మనకదరినీ
భగవకతమడే  కదా, సశషట్టెకచికద?" 

"అవునమ"  అకటసూ  బాలమ,  కపరపిలల్లి
తలసూపారమ.  
"మనలన్ని,  అకటే  పక్షులన్ని,  జకతమవులన్ని,
మనమషమలన్ని, చెటల్లిన అనన్నిటినీ?" 

"అవునమ,  నేనమ  గమడిక  వెళల్లినపురడూ
పకతమలమగారమ  ఇలానే  చెపారరమ"  చెపారడ
బాలమ.  
"నమవుస్వచాలా  తెలవిగలవాడివి  బాలమ.
దేవుడలా  పక్షులన్ని  తయారమచేససూత్త,  చినన్ని
బాతమపిలల్లినమ కూడ చేశాడ.  పక్షులనన్నికటీనీ
ఎగరేటటమల్లి  విసిరేసవాడ.   అవి
ఎగమరమకుకటసూ  దసూరకగా  వెళళపోయేవి.

అయతే చినన్ని బాతమ పిలల్లి ఒకక్కితీ మమదమద్దగా
ఉకడటక వలన దానన్ని  ఆయన తన దగగ్గరే
అటిట్టెపెటమట్టెకునన్నిడ.  అద ఆయన చమటసూట్టెతే
తిరమగమతసూ ఇక ఎగరటక నేరమచకోలేదమ!..”
"అపురడేమయకద?"  ఆసకత్తగా  అడిగాడ
బాలమ. 
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"ఒకరోజున  పక్షులనీన్ని  ఎగరటక  చసూసి,

నీలానే  ఆ  బాతమకూడ  దేవుణర్ణు  అడిగకద-

'నేనకదమకు  ఎగరలేనమ?'  అన.   దేవుడ
మకచివాడ  కదా!  దానన్ని  చేతమలోల్లిక
తీసమకున అనన్నిడ- "నమవస్వకటే నకు చాలా
ఇషట్టెక.  అకదమకనే నీకు ఎగరటక నేరరలేదమ.
నమవుస్వ న దగగ్గరే ఉకదమవు.  బదమలమగా నీకు
నీళళలో  ఈదటక  నేరిరసత్తనమ!"  అనన్నిడ.

బాతమన ఒక కొలనమకు తీసమకెళళ  బాతమకు
ఈత  నేరేర  పనన  ఒక  చేప  పిలల్లికు
అపరచెపారడ.  

మొదటోల్లి  నీళల్లిలోల్లిక  దగాలకటేనే
వణకపోయేద  బాతమ.   చేప  ఎకత
బతిమాలన  అద  నీళల్లిలోక  వచేచద  కాదమ.
దాకతో కోపక  వచిచకద చేపపిలల్లికు.  చివరిక
అద  బాతమ  పాదానన్ని  నోటితో  పటమట్టెకున
నీళల్లిలోక  లాగకద.   ఉకక్కిరి  బకక్కిరయన
బాతమ  నీళల్లిపెనక  తేల,  అటాల్లి  ఈదటక
నేరమచకుకద.   అపరటినమకడి  పక్షులనీన్ని
ఎగరిన  బాతమలమ  మాతత్రక  నీళల్లిలోనే
ఈదమతాయ"  చెపరటక  మమగకచి  బాలమ

వకక చసూశాడ తాత.  

అపరటివరకూ  ఆశచరమకగా  కళల్లినమ
అటమఇటసూ  తిపురతసూ  వినన్ని  బాలమ  మళల్లి
దగమలమగా మమఖక దకచమకునన్నిడ.  

"మళల్లి ఏమయకద?" అడిగాడ తాత. 

"తాతా!  ఒకక్కిసరకటే ఒకక్కిసరి చెటమట్టెపెనకెకక్కి
కూరోచవాలన  ఉకద.   ఏదెనన  ఉపాయక
చెపరవా?" అడిగేశాడ.  

"ఓహ  చెపాత్తనగమ"  అకద  గమడల్లిగసూబ.

అకతలోనే దాన కబమరకదమకొన గెకతమతసూ
వచాచడ కోతి.   "నేనమ నీకు చెపిరకద ఈ
బాలమ గమరికచే. తనన ఒకక్కిసరి నీ చేతమలతో
ఎతమత్తకున  చెటమట్టెకొమమ్మపెన  కూరోచపెటాత్తవా?"

అడిగాడ గమడల్లిగసూబ, దానన్ని. 
ఆశచర్మ్యారమకగా  బాలమనమ  చసూశాడ  అలల్లిరి
కోతి.  "నకే  పిచిచపిచిచ  కోరికలమ
ఉకటాయనమకునన్నినమ.  నలాకటి  వాళమళ
చాలామకదే  ఉకటారనన్నిమాట!"  అన
మనసమలోనే  నవుస్వకునన్నిడ.   బాలమనమ
మెలల్లిగా తన పొటట్టెకు ఆనకచమకున, చెటమట్టెపెనక
ఎకక్కి,  పెదద్దగా ఉనన్ని  ఒక కొమమ్మ మీద దానన్ని
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జాగప్రతత్తగా కూరోచబెటాట్టెడ-  

పప్రపకచానన్ని  జయకచినకత  ఆనకదక
కలగకద బాలమకు.  

చెటమట్టెపెననమకడి  కకదక  చసూసిన  బాలమకు

నవుస్వతసూ,  ఉతాత్సహకగా  తనవెనప చసూసమత్తనన్ని
మితమప్రలమ-  కపరపిలల్లి,  మొసలపిలల్లి,  కొకగలమ,
కాక, కోడిపుకజు కనబడడయ.  

వాళళనమ చసూసి సిగమగ్గపడతసూ తన  రకక్కిలతో
మమఖక కపురకునన్నిడ బాలమ!  
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కారమ కూతలమ!

తెలమగమ మాషట్టెరమ: నయన రవీ!  'మారమతి' అన ఎవరిన  పిలమసత్తరో చెపరరా!

రవి:  కొతత్త మారమతి సమజుక గమరికచే కదకడి సర,  మీరడగమతోకద? నకు తెలమసకడి.

ఆకల పిటట్టె!
సననమత్స మాషట్టెరమ:  రాజూ!  ఆపిల పకడ కకద పడగానే, నసూమటన 'అద కకదకే ఎకదమకు 
పడికద?'  అన ఆలోచికచాడ కదా!  మరి నమవేస్వ అకక్కిడ ఉకడి ఉకటే ఏక చేసవాడివి?

రాజు:  గబమకుక్కిన దానన్ని తినేసి, రకడోద ఎపురడ కకదకు పడతమకదో నన ఎదమరమ 
చసూసవాడిన సర!

నవుస్వ!

భారమమ మయమవాడ!

దారిన పోయేవాడ: గమరప్రక మీద కూరొచన నీ ససూటేక్కిసమ నమవేస్వ మసమత్తనన్నివెకదమకు?

వెకగళపర:  పాపక ఈ గమరప్రక న బరమవునే మయలేక పోతమనన్నిదకటే,  ఇకక న ససూటేక్కిసమ 
బరమవు కూడ మయకచమకటావా, దాకతో?!
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కోతి పుకడ..బత్రహమ్మరాక్షసి 
రచన: రాధ మకడవ, ఉపాధామయన, రిషవామలీ ససూక్కిలమ, మదనపలల్లి, చితసూత్తరమ జిలాల్లి. 

అనగా అనగా ఒక అడవి.  ఆ అడవిలో ఒక
పదద్ద వేప చెటమట్టె. దాన  మీద ఒక కోతి జకట
కాపురక ఉకద.  

ఒకరోజు మగ కోతి ఒక చెటమట్టె మీద నమకడి
మరో  చెటమట్టె  మీదకు  దసూకుతమకడగా
కోసమగా  ఉకడే  కొమమ్మ  ఒకటి  దాన  కాలక
తగల,  పాదక   చీలమకడ  దగగ్గర
గసమకుపోయకద.  ఆ రోజు అద ఆ గాయక

గమరికచి ఏమీ పటిట్టెకచమకోలేదమ.   మరాన్నిటిక
గాయక సలపసగకద.  

"అబబ్బ!  అమమ్మ!"  అన మసూలమగమతసూ అద
గదద్ద  దగగ్గరక  వెళళ  "గదద్ద  మామా!  గదద్ద
మామా! కాలక గాయక అయకద.  కొకచెక
చసూడవా!"  అకద. 

గదద్ద  గాయానన్ని  తన  మమకుక్కితో  అటసూ
ఇటసూ కెలక ఏదో ఆకున కటిట్టెకద.  
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మరాన్నిడ కోతిక నొపిర ఎకుక్కివయకద.  

'అబబ్బ! ఈ గదద్ద లాభక లేదమ ' అనమకుకటసూ
అద కొకగ దగగ్గరక  వెళళ    "కొకగ బావా!

కొకగ  బావా!  కాలక  గాయక  అయకద.

కొకచెక చసూడవా"  అకద.  

కొకగ తన పొడవెనన మమకుక్కితో గాయానన్ని
లోపలక బాగా కెలక,  వేరే  ఏదో ఆకు తెచిచ
కటిట్టెకద.  

మరాన్నిడ  పాపక  కోతిక  గాయక
పెదద్దదయపోయకద.   భరికచలేనకత నొపిర
పుటిట్టెకద.  

ఈసరి   అద  మకతాప్రాలమ  వేస  గబబ్బలక
దగగ్గరక వెళళకద. గబబ్బలక గాయానన్ని చసూసి -
"ఏవో దషట్టె నీళమళ తకక్కినటమల్లినన్నివు. నీ కాలక

దయమక  పటిట్టెకద.  ఇపురడెటాల్లి?!  ఊరికే
ఉకడక  పాప్రాణక  మీదక  తెచమచకుకటావు
ఇలాగ!"  అకటసూ  ఏవో  మకతాప్రాలమ  చదవి
గాయక పెనన నీళమళ చలల్లికద.  ఇకత దమమమమ్మ
తీసమకున  'ధసూక! ధసూక!' అకటసూ ఆ  తడి
గాయక పెనన చలల్లి,  "ఇక దయమక వదలకద
ఫ!" అకద. 

అయన   మరాన్నిడ   ఇక   కోతి
లేవలేకపోయకద.  కాలమన  కదలసత్త  చాలమ-
గాయక  విపరీతకగా  నొపిర.  కానీ  ఊరికే
ఉకడలేదమ  కదా,  అకదమకన   అద  అలాగే
కాలమన  ఈడచకుకటసూ  ఈ  సరి  నకక్కి
దగగ్గరక వెళళకద.  

ఆ సరిక గాయక బాగా చీమమ పటిట్టె ఉకద.

నకక్కి  ఆ  గాయానన్ని చసూసి  "ఇద దయమక
అన ఎవరనన్నిరమ?!  దయమక  కానే కాదమ  -
ఇద   రాక్షసి.   దనన్ని  నేనమ  వదలసత్తనమ.
చసూడ-  న  తడఖా!"  అకటసూ  వేపాకు
మకడలమ  తీసమకున గాయక పెనన  బాదడక
మొదలమ పెటిట్టెకద.   కోతి కకద పడిపోయ
"కుయోమ!  మొరోట్రి!  అకటసూ  అరమసమత్తనన్ని

45



  కొతత్తపలల్లి కథల పుసత్తకక-70

నకక్కి వినపికచమకోలేదమ.  

ఈ గోలకతా విన  ఏనమగమ వచిచకద
అకక్కిడిక.  దానక  కూడ  వెనదమకలో  కొకత
పప్రవేశక ఉనన్నిద. అద వచిచ "ఇద రాక్షసి కాదమ
-  బత్రహమ్మరాక్షసి.  న  కాలమతో  దనన్ని  నలపి
పారేసత్తనమ ఆగమ" అకటసూ కోతి  పాదక పెనన
తన కాలమ మపబోయకద!  

కోతి  "వామమ్మ!"  అన  అరమససూత్త  తటాలమన
పకక్కికు  దొరిల్లి,  కుకటమకుకటసూ,

మసూలమకుక్కికటసూ ఇకటిక పరిగెతిత్తకద.  

కోతి భారమ కోతిన బాగా తిటిట్టె డకట్టెర చిలమక
దగగ్గరక తీసమకెళళకద. 

అకతా వినన్ని డకట్టెర చిలమక  నవుస్వతసూ "కోతి
పుకడనమ  బత్రహమ్మరాక్షసి  చేశారనన్నిమాట!"

అకటసూ  గాయానన్ని  శమభత్రక  చేసి  కటమట్టె
కటిట్టెకద. 

పాపక  కోతి.   మమకదే  డకట్టెర  దగగ్గరక
వెళళనటల్లియతే  పుకడ రకడ రోజులోల్లి  తగగ్గ
ఉకడేద.  ఇపురడ  బత్రహమ్మరాక్షసి   తగగ్గడనక
నల రోజులమ పటిట్టెకద! 
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పప్రమతో భయక!

భరత్త:  కాకతక!  సమమకగళ వప్రతాలతో డబమబ్బలనీన్ని ఖరమచచేసమత్తనన్నివు.  నకేమెనకదన?!

కాకతక: ఏమీ లేదకడ,  మీరమ నల రోజులమగా ఐరన టానక్ తాగమతమనన్నిరమ కదకడ?! మరి 
మీ పగమలమ తమపుర పటట్టెకూడదన ఈ  వప్రతక చేసమత్తనన్నినకడి!

నవుస్వ!
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రాజు బాధమత 
"ఈ కథలో రకడ భాగాలమనన్నియ.  మొదటి భాగక నకు చినన్నిపురడ చాలా బాగా నచిచన కథలలో
ఒకటి.  పిలల్లిలకు  ఇలాకటి  ఆదరర్శి  దశకరథక  అవసరమే...  కానీ,  'ఈ  కథక  రకడో  భాగక  ఉకటే
బాగమకటమకదేమ' అన నకు ఇనన్ని సకవతత్సరాల ఉదోమగక తరవాత అనపిస త్తకద" అకటసూ రకడ భాగాల
ఈ కథన మనతో పకచమకుకటమనన్నిరమ వేణమగోపాల గారమ, ఢిలీల్లి నమకడి... 

మొదటి భాగక 
అనగనగా  ఒక  గమరమవుగారి  దగగ్గర   చాలా
మకద  శషమమలమ  విదమలమ  నేరమచకునేవారమ.
ఆయనకు  దేశ  విదేశాలోల్లి  గొపర
ఉపాధామయమనగా  పరమకడేద.  అలా  వివిధ
దేశాల రాజకుమారమలమ  ఆయన శషమమలమగా
వచిచ  చేరేవాళమళ.  గమరమవుగారమ  తన
శషమమలకదరికీ   'మకచిన  పెకచాల'  అన
చెపరవారమ. 

అలాకటి  పాత   శషమమలలో  ఒకడ
మహకదమప్రడ,  తనమ రాజు అయన తరాస్వత
కొకతకాలానక  గమరమవుగారిన  గమరమత్త
చేసమకుకటసూ  "మా  రాజమకలో  తమరమ
చెపిరన అనేక ససూతాప్రాలనమ ఆచరణలో పెటాట్టెక.

తమరమ మా రాజామనన్ని సకదరిర్శికచి మమమ్మలన్ని
ధనమమలన్ని చేయాల" అకటసూ ఆహాస్వనకచాడ.

తనమ  చెపిరన  పరిపాలన  ససూతాప్రాలనమ
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ఆచరణలో  పెటిట్టెన  శషమమడ  ఉనన్నికదమకు
గమరమవుగారిక  చాలా  సకతోషక  వేసికద.

కుతసూహలక  కొదద్ద  ఆయన  మహకదమప్రడి
రాజామనన్ని చసూసకదమకు  వెళల్లిడ. 

గమరమవుగారమ రాజమ పొలమేరలలోక
చేరమకోగానే  మహకదమప్రడ  ఎదమరేగ,

ఆయననమ  సదరకగా  ఆహాస్వనకచి,  తన
పరిపాలన  ఎలా  ఉనన్నిదో  చసూపికచేకదమకు
తీసమకువెళళడ. 

తన  పప్రభమతస్వక  సస్థాపికచిన  అనేక
ఆసమపతమప్రలసూ,  కారాగశహాలసూ,  రక్షకభట
నలయాలసూ,  అనన్నిదాన  శబరాలసూ-  ఇలా
రకరకాల కొతత్తవనీన్ని  చసూపికచిన రాజు, "నేనమ
నలకొలరన  ఇనన్నినన్ని  పప్రజాహిత  సకసస్థాలనమ

చసూసి  గమరమవుగారిక  సకతోషక  కలగ
ఉకటమకద" అనమకునన్నిడ. 

కానీ   గమరమవుగారమ  మటమకు   చాలా
ననిఃసరశహ  చెకదారమ.  "చసూసికద చాలమలే"

అనన్నిరమ, నషసూట్టెరకగా. 

తరవాత  మహకదమప్రడ  బాధపడి  కారణక
అడిగతే ఆయన అనన్నిరమ- "నజకగా నమవుస్వ
న  పాఠాలేన్ని  గనక  పాటికచి  ఉకటే
పప్రజలకదరసూ చకక్కిటి ఆహార-విహారాలమ చేస
పరిసిస్థాతమలన్ని  కలరకచి ఉకడేవాడివి.  అపురడ
ఆసలమ  రోగాలే  ఉకడేవి  కావు.  రోగాలమ
అకతమయేమవి;  రోగమలకటసూ  లేకుకడ
పోయేవాళమళ.   అకదరసూ  మకచి
మనసమలతో ఉకటే  అసలమ నేరాలే జరగవు
కదా,  ఇక  అపురడ కారాగశహాల అవసరక
ఏమమకటమకద?  పరిపాలన మకచిగా ఉకటే
మనమషమలకదరసూ మకచిగా ఉకటారమ-  ఇక
రక్షకభటనలయాలమ  ఎకదమకు?  అలాగే
అసలమ  బీద  పప్రజలే  లేకుకటే  'పదలకు
అనన్నిదానక' ఎకదమకు? 

నీ  రాజమకలో ఆసమపతమప్రలమ  అనన్నినన్ని  ఉకడి,
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'రాజమమకతా రోగమల మయక' అన చెపరకనే
చెబమతమనన్నియ.  ఇక  అనన్నినన్ని  చెరసలలమ-
'రాజమమకతా  నేరమయక'  అన
ఘోషసమత్తనన్నియ.  అనన్నిదాన  సతాప్రాలమ  నీ
రాజమకలోన  అసకఖామకులమ  ఆకలతో

అలమటిసమత్తనన్నిరన  చెబమతమనన్నియ.  నీద
సమపరిపాలన  కాదమ  మహకదాప్రా"  అనన్నిరమ
అతనన్ని మకదలసమత్తనన్నిటమల్లి. 
మహకదమప్రడ సిగమగ్గతో తల వకచమకునన్నిడ. 

రకడవ భాగక 

తరాస్వత గమరమవుగారమ "తనక ఇకకో
రాజకుమారమడ,  సమరేకదమప్రడ  శషమమడగా
ఉకడేవాడ  కదా"  అన   గమరమత్తకు
తెచమచకునన్నిరమ. 
"వాడ  కూడ  ఇపరటిక రాజన  ఉకటాడే ,
మరి  కబమరేమీ  లేదే,  ఎలా  ఉనన్నిడో,

ఏమిటో"  అనమకునన్నిరమ.  మమఖమకగా

మహకదమప్రడిన   చసూశాక  సమరేకదమప్రడిన
చసూడలనే  కోరిక  బలకగా  కలగకద
ఆయనకు. "నకు ఆహాస్వనక ఎకదమకు, నేనే
వెళల్లి చసూసత్త" అనమకొన  గమరమవుగారమ రకడో
శషమమడి రాజామనక బయలమదేరి పోయారమ. 
కాల  నడకన  సమరేకదమప్రడి  రాజమకలోక
పప్రవేశకచి,   రాజధాన  వెనపు  పప్రయాణససూత్త,
దారిలో గాప్రామసమత్తలతో సధారణ పప్రజల సిస్థాతి
గతమల  గమరికచి  మాటాల్లిడసగారమ
గమరమవుగారమ.  
ఒక   ఊరి  పెదద్ద  చెపారడ  ఆయనకు-

"అయామ,  రక్షక  భటమలన  తీసశాక  కొనన్ని
రోజులమ మాకు చాలా బాగా  అనపికచికద.

'ఎకత  సమఖమ!'  అనమకునన్నిమమ.  కానీ
దోపిడలమ  ఎడతెగకుకడ  జరమగమతసూనే
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ఉనన్నియ. అయామ, మా ఊరి  పప్రజలమ చాలా
మకచి వాళమల్లి.  ఎపురడూ  తపురడ పనమలమ
చేయరమ.  కానీ  బయటివాళమల్లి  మా ఊరిక
వచిచ దొకగతనలమ చేససూత్త ఉకడేవాళమళ- 

కొనన్ని రోజులమ మేమమ మా రాజు గారమ
చెపిరనటమల్లిగా  సతరస వరత్తన  పాటికచడనక
పప్రయతిన్నికచామమ.  ఒకరోజున   ఒక  ఇకటోల్లి
బకదెలమ  దొకగలకచడనక  వచిచన  వాళళక
"పాపక మీరమ  కషట్టెలలో ఉనన్నిటమల్లినన్నిరమ, ఈ
కకచాలమ  కూడ  తీసమకువెళల్లికడి"   అన
చెపారక-  వాళల్లిలో  హశదయ  పరివరత్తన
కలగకచే ఉదేద్దశకతో.  కానీ  వాళమల్లి  ఎలాకటి
ఘోరమెనన  మనమషమలకటే,  కకచాలతో

పాటసూ నగలసూ, వగెనరా కూడ  తీసమకెళల్లిడమే
కాకుకడ,  ఇకకొనన్ని  రోజుల  తరాస్వత  మా
ఊరికే ఇకకా చాలా మకదన వేసమకొన ఊరి
దోపిడక వచాచరమ!" అన. 

"మరి ఇకక ఎలా చేశారమ?"  అన ఆడిగారమ
గమరమవుగారమ కకగారమ పడతసూ.

"ఇకకేమి చేసత్తక?  మా ఊరి యమవకులతో
ఆ దొకగలగమకపున ఎదమరొక్కినన్నిక.  ఆ రోజు
జరిగన  పోరాటకలో  మా  వాళల్లిక  చాలా
గాయాలమ  తగలాయ-  దొకగలమ  చాలా
ధానమక  వగెనరాలమ  ఎతమత్తకెళళరమ.  అయన
ఇకక  అపరటినమకడి  మా  ఊరిక  మా
యమవసనే రక్షణ!" అనన్నిడ ఊరి పెదద్ద. 
గమరమవుగారమ  సకతోషకగా  "మరికకేమి?

ఇపురడ అకతా బాగమకదగా!" అనన్నిరమ. 
ఊరి  పెదద్ద  జవాబమ  చెపారడ-'ఏక   బాగమ
సస్వమీ!  చినన్ని-చితక  దొకగలనమ మా వాళమల్లి
ఎదమరొక్కినగలమగ్గతారమ  గానీ,  మారణాయమ-
ధాలతో  వచేచ బకదపోటమ దొకగలన మేక
ఏక చేయగలక?" అన. 

ఇలా మాటాల్లిడతసూ  ఉకడగా ఒక పప్రకక్కిన
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ఏదో   కోలాహలక  వినవచిచకద.  ఏమిటో
చసూదాద్దమన  అకదరసూ   అటమ  వెళల్లిరమ.
అకక్కిడ  ఒక  యమవకుడిన   చెటమట్టె  కొమమ్మక
తల  కప్రకదమలమగా  వేప్రలాడదసి  చాలా  మకద
కొడతమనన్నిరమ.  గమరమవుగారసూ,  ఊరి పెదాద్ద
జనలనమ  శాకత  పరిచి  కనమకుక్కికటే
తెలసికద-  'యమవసనక  ఒక  దొకగ
దొరికాడ.  అతనక  వాళమళ  దేహశమదద
చేసమత్తనన్నిరమ'  అన. 

అకతలో  అ   దొకగ  పెదద్దగా  అరిచాడ
"అయామ,  కాపాడకడి!  నేనమ దొకగన కాదమ!
నజక!" అన. 

"మరి  ఏకటి,  ఇద?"  అన  కనమకుక్కికటే
గమరమవుగారిక తెలసికద- 'ఆ కురప్రవాడ వేరే
వాళల్లి  మామిడి  చెటమట్టెనమకచి  ఒక  కాయ
కోసమకొన  తికటసూ  యమవసన  కారమకరత్తల
చేతిక దొరికాడ!'అన.  గమరమవుగారమ  'ఇకక
చాలమలే,  చినన్ని తపురకు చాలా ఎకుక్కివ శక్ష
అయపోయకదలే!' అన సరిద్ద చెపారక, వాళమళ
ఆ మనషన వదలేశారమ. 
గమరమవుగారమ  అకక్కిడినమకడి  మమకదమక

సగారమ.  ఇకకో ఊరిలో రోగమలమ వెనదమ సవ
కోసక  రాజమక  బయటకు చాలా దసూరాలమ
వెళళటక, ఇబబ్బకదమలమ పడటక చసూశారమ- 
అకక్కిడి పప్రజలమ చెపారరమ, 'అయామ , రోగాలమ
రకరకాల  కారణాల వలల్లి  కలమగమతమనన్నియ.

ఏదెనన పన చేససూత్త   ఉకటే పొరపాటమ వలల్లి
పప్రమాదక జరమగమతమకద; గాయాలవుతాయ-

అపురడ కూడ  మాకు వెనదమ  సౌకరామలమ
లేవు.  కొనన్ని  సరమల్లి  అకటమవామధమలమ వససూత్త
ఉకటాయ;  వశదాదపమక వలల్లి కూడ జబమబ్బలమ
చేససూత్త  ఉకటాయ;  కొనన్ని   సరమల్లి  రోగక
ఎకదమకు  వచిచకదో  మాకు  తెలీదమ,  కానీ
వెనదమ  సదమపాయాలమ  అసలమ  లేకపోవడక
మాకు చాలా కషట్టెకగా ఉకద' అన. 

గమరమవుగారమ  మమకదమకు  సగ  రాజధానక
చేరి,  నేరమగా  రాజుగారి  దగగ్గరిక  వెళల్లిరమ.
సమరేకదమప్రడ గమరమవుగారిన చసూడగానే లేచి
నలబడి  మరామద చేశాడ.  

రాజమకలో  తనమ  చసూసిన  సకగతమలన్ని
గమరమవుగారమ వివరికచే లోపలే సమరేకదమప్రడ
చెపరటక మొదలమపెటాట్టెడ: 'గమరమవు గారసూ,
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మీ  దగగ్గర  నేరమచకునన్నిటమల్లిగా   అనన్ని
రకాలమగానసూ  మకచిన  పెకచడనక
శాయశకుత్తలా కశష  చేసమత్తనన్నినమ- 
పప్రతి  పటట్టెణకలోనసూ  యోగ  శబరాలమ
నరస్వహిసమత్తనన్నినమ;  పిలల్లిలకు  నీతి  కథలసూ,

ససూకుత్తల   పాఠాలసూ   చెపిరసమత్తనన్నినమ;
రక్షకభటమలనసూ, కారాగశహాలనసూ తీసశానమ-

కానీ గమరమవుగారసూ, న పప్రజలక కషట్టెలమ
పెరమగమతమనన్నియ.  బీదరికక  పెరమగమతోకద;

చాలామకద  పప్రజలమ   న  రాజమక  వదల
వెళమతమనన్నిరమ;  వామపారసమత్తలమ  కూడ  న
'రాజమకలో అకతా అరాచకక'  అన పప్రచారక
చేసమత్తనన్నిరమ.  మీరే  ఏదెనన  మారగ్గక

చసూపికచకడి' అన వేడకునన్నిడ. 

గమరమవుగారమ చెపారరమ- "సతరస వరత్తన అకదరికీ
అవసరమే.  పప్రతి  మనషీ  మకచిగా
ఆలోచికచటక,  మకచిగా  మాటాల్లిడటక,

మకచి  పనమలమ  చేయటక  అవసరక.

దానవలల్లి   చమటమట్టెపకక్కిల  వారకదరిలోనసూ
మకచితనక  ఇకకా  పెరమగమతమకద.

అకదమకన  మకచిన  పెకచే  పనమలన్ని
నసత్సకదేహకగా అకదరసూ చేయాల.  అయతే
రాజనన్నివాడ  గమనకచాలత్సన  విషయక
ఏకటకటే,  'పప్రజలోల్లి  చెడ  కూడ  ఉనన్నిద'

అన.  'చెడ లేదమ'  అన పాలమ  తాగమతమనన్ని
పిలల్లి  లాగా  భత్రమికచకుకడ,  చెడన
గమనకచి,  దానన్ని  నవారికచేకదమకు
అవసరమెనన పనమలనన్నిటినీ  చేససూత్త ఉకడల.

అకదమకన  కొకత  మధమమారగ్గక
అవలకబకచడక  అవసరక.  రక్షక  భట
నలయాలసూ,  కారాగశహాలసూ,  వశదాదశప్ర-
మాలసూ,   ఆసమపతమప్రలసూ  అనీన్ని  వేటికవి
అవసరమే!" అన. 
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అరాకెన 
అనమవాదక: నరాయణ 

గప్రసమ  దేశపు రాజధాన ఏథెనమత్సకు  ఆ  పరమ
వచేచకదమకు కారణక  'ఏథెన'  అనే దేవత.

జాజ్ఞుననక,  నేరమరకు  అధదేవత  అయన
ఆవిడ,  సస్వయకగా  అదమర్భుతమెనన  వసత్తసలమ
నేసదట.  తనమ  నేసిన  వసత్తసలనమ  అనేక
సకదరార్భులలో  నగరవాసమలకు  బహమతమ-
లమగా ఇసమత్తకడేదట కూడ. 

అలా  ఆ  రోజులోల్లి  ఏధనమత్స  నగరకలో
చాలామకద  సకతోషక  కోసక,  ఉతాత్సహక
కోసక చకక్కిన వసత్తసలనమ నేససూత్త, తామమ నేసిన
వసత్తసలనమ  బకధమమితమప్రలతో  పకచమకుకటసూ
ఉకడేవాళమళ.  ఆడపిలల్లిలమ  నేతపనన  ఒక

కళగా  నేరమచకొన,  సధన  చేసమత్తకడేవాళమల్లి.
చకక్కిగా  నేస  అమామ్మయల  గమరికచి  వాళల్లి
తలల్లిదకడప్రలమ గరస్వకగా చెపురకునేవాళమళ. 
అటాల్లి  చాలా  చకక్కిన  వసత్తసలమ  నేసద,

ఒకమామ్మయ అరాకెన.   ఆమె నేస  వసత్తసలమ
గొపర  పనతనక  ఉటిట్టెపడతసూ,  దేవతా
వసత్తసలనమ  తలపికచేటమల్లి  ఉకడేవి.

ఊళళవాళళకతా  ఆమె  పనతననన్ని
పొగడేవాళమళ-  "మీ  అమామ్మయకేమమామ్మ!
ఎకత  గొపర  వసత్తసలమ  నేసమత్తకదకటే,  గొపర
గొపర  మహారాజులమ  సనతక  ఆమెకు
పాదాకాప్రకతమలమ  అవుతారమ!"    అనేవాళమళ
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కొకదరమ.   "మీ  అమామ్మయక  సటి  వచేచ
నేరరరమలమ  ఈ  ఏథెనమత్సలోనే  లేరమ!"  అన
కొకదరమ మెచమచకునేవాళమళ.  "అయోమ! ఒకక్కి
ఏథెనమత్సలోనే  కాదమ-  గప్రసమ  దేశక
మొతత్తకలోనసూ  అరాకెన  అకత  గొపరగా
నేయగలవాళమళ  ఉకడరమ!"  అనేవాళమళ
మరికొకదరమ. 

ఆ మాటలమ విన అరాకెన తలల్లిదకడప్రలమ
పొకగపోయేవాళమళ.  తమ  బడడ  అకత
చకక్కిగా నేసమత్తనన్నికదమకు మమరిసిపోయేవాళమళ.

అయతే రానమ రానమ జనల ఈ పొగడత్తలమ
అరాకెన  తలకెకక్కిటక  మొదలయకద.

దాకతో  ఆమె   పొకగపోవటమే  కాదమ;
కత్రమకగా   ఆమెలో  అహకకారమసూ,

గరస్వమసూ,  పొగరసూ  చోటమ  చేసమకోవటక
మొదలమ పెటాట్టెయ.  ఒకసరి ఎవరో ఆమెతో-

"అబబ్బ! అరాకెన! ఎకత చకక్కిన బటట్టె! నజకగా
నీకు  సటిరాగల  కళకారమలమ  గప్రసమ
దేశకలోనే  ఉకడరవస్వరసూ!   మన  దేవత
ఏథెన  తరాస్వత  నమవేస్వ  గొపర
పనమకతమరాలవి!  ఆ తలల్లి  చలవ వలల్లి  నీకు
గొపర  ననపుణమక  అలవడికద"  అన
మెచమచకునన్నిరమ. 
అద విన అరాకెన గటిట్టెగా,  వెగటమ పుటేట్టెటమల్లి
నవిస్వకద-  "అబబ్బ!  మీకెకదమకో   అసత్సలమ
అరస్థాక కావటేల్లిదేమి?!  న పనతనక మమకదమ
నజానక  ఆ  ఏథెన  ఎకత,  ఆవిడ  నేసిన
వసత్తసలెకత?! కళనమ గమరిత్తకచే నేరమర అకదరికీ
ఉకడదమ సమమా!  న వసత్తసలమ ఇకక్కిడ ఒకక్కి
చోటే కాదమ; దేవలోకకలోకెలాల్లి ఉతత్తమమెననవి!

ననమన్ని మికచిన పనతనక ఏథెనకే కాదమ;  ఏ
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దేవతకూ లేదమ!" అన. 

"లేదమ  బడడ!  నమవుస్వ  మరీ  అతిశయకతో
మాటాల్లిడతమనన్నిటమల్లినన్నిద.  నమవుస్వ  చాలా
చకక్కిగా నేసమత్తనన్నివు- సకదేహకలేదమ. కానీ ఆ
పొగడత్తన  అకతటితో  ఆపు  చేసమకోవాల.

ఇతరమలతోటి-  అకదమన దేవతలతోటి-  నీకు
పోలక  అవసరక  లేదమ.   సధారణ
మానవసీత్తసవి  నమవుస్వ-  ఆ కళమతలల్లితో నీకు
పోటీ ఏమిటి?!  ఊరమకో"  అనన్నిరమ అరాకెన
తలల్లిదకడప్రలసూ, పరిచయసమత్తలమ అకదరసూ. 

కానీ అరాకెన ఇకకా పొగరమగా మాటాల్లిడికద-

"నేనమ ఏథెన కకటే బాగా నేసత్తనమ కనమకనే
అలా అనన్నినమ.  నదేక తపుర?!  నేనకదమకు
ఊరమకోవాల?" అనన్నిద. 

అకతలోనే అకక్కిడికొక మమసలమమ్మ వచిచకద.

వకగపోయన  నడమమతో,  చాలా
బలహీనకగా,  'అసలమ  నడవనేలేదేమ'

అనన్నిటమల్లి  ఉనన్నిదామె.   కానీ  ఆమె  కళమళ
మటమకు  చమరమకుగా,  చెనతనమక  ఉటిట్టె
పడేటమల్లినన్నియ.   ఆమె  అరాకెన తో  చాలా
మశదమవుగా  మాటాల్లిడికద-  "నమవుస్వ  చాలా

చకక్కిగా  నేసమత్తనన్నివు  పాపా!  చాలా  అకటే
చాలా  చకక్కిగా!  భలే  అకదకగా  నేసత్తవు
నమవుస్వ!  అయతే  మానవసీత్తసలమ  ఎవస్వరసూ
కళలరాణ ఏథెన అకత గొపరగా నేయలేరమ.
అసలమ ఆవిడతో ఎవస్వరసూ పోటీ   పెటమట్టెకోనే
లేరమ!" అనన్నిద. 

అరాకెన చాలా దమరమసమగా సమాధానక
ఇచిచకద:  "నకు  నీ  అభిపాప్రాయకతో  పన
లేదమ.  కావాలకటే పోయ మీ మనవరాళల్లికు
చెపురకో, నమవుస్వ ఏమనమకునేద!" అనన్నిద. 

మమసలమమ్మ  తలపెనకెతిత్త  ససూటిగా  చసూసికద
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అరాకెన  కళళలోక.  ఆమె  కళమళ  ఇపురడ
వికతగా మెరమసమత్తనన్నియ.  అరాకెన క కొకచెక
భయక వేసికద. కానీ ఆమె చాలా మొకడిద:

"నేనమ  నేరమగా  ఏథెనన  కలస  వీలమకటే
బాగమకడనమ! నతో నేస పకదానక ఆమెనమ
ఆహాస్వనకచేదానన్ని, ననమన్ని గెలచి చసూపికచమన
సవాలమ చేసదానన్ని!" అకద పొగరమగా. 

మరమక్షణక  మమసలమమ్మ  నటారమగా
నలబడడద.  ఆమె వేసమకునన్ని  నలల్లిటి  బటట్టెలమ
జారి  నేలమీద  పడిపోయాయ.  ధగ  ధగా
మెరిస వెకడి దమసమత్తలోల్లి-  బలకగా,అకదకగా,

ఎతమత్తగా,  ఠీవిగా  నలమచనన్ని  ఏథెన  దేవత
ఉనన్నిద, ఆమె సస్థానకలో! 

అరాకెన నవెస్వరపోయ చసూససూత్తకడిపోయకద.

ఆమె అనన్నిద: "నేనే ఏథెననమ! ఇకకా నతో
పకదెక కటాట్టెలన ఉకదా?" అడిగకదామె. 

ఆసరిక  ఇరమగమ-పొరమగమన  ఉకడేవాళల్లికతా
అబమబ్బరకగా వాళల్లి చమటసూట్టె మసూగ ఉనన్నిరమ.
వాళల్లికతా  అరాకెన క  నచచజపరబోయారమ:
మెలల్లిననన-  గమసగమస  గొకతమలతో  గబగబా
గొణగారమ-"పాపా! ఏథెన దేవతనమ క్షమాపణ

కోరమ!  దయగల  ఆ   తలల్లి,  జాజ్ఞునదాయన,

ననమన్ని  ఏమీ  అనదమ-  క్షమాపణ  కోరమ,
వెకటనే!" అనన్నిరమ. 

కానీ మొకడితనకతో అరాకెన మరికత గటిట్టె
పడికద-  "నేనమ  అటాల్లి  ఊరికే  క్షమాపణ
కోరేద  లేదమ.  ఖచిచతకగా  చెబమతమనన్నినమ-
ఏథెన!  పోటీక  నేనమ  సిదదక!  నీకకటే  నేనే
బాగా నేసత్తనన  ఈరోజున పప్రపకచానక తేట
తెలల్లిక  చేసత్తనమ!  రా,  పోటీక! "  అనన్నిద.

అరాకెన  తన  నేతపన  అకదరికీ  కనబడేటమల్లి
కూరమచనన్నిద.  ఏథెన  దేవత  అకదరికీ
కనబడతోకద;  కానీ  ఆవిడ  చేతిపన
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మటమకు మరమగమన ఉనన్నిద.  ఇదద్దరసూ పనన
ఒకేసరి ఆరకభికచి,  ఒకేసరి మమగకచారమ.
అకక్కిడ ఉనన్ని సీత్తసలకతా  అరాకెన చేతి పనన
చసూసి  ఆశచరమపోయారమ.   అదమర్భుతకగా
ఉకడికద,  ఆమె  పనతనక!  వాళమళ
మెచమచకునన్ని  కొదద్ద  అరాకెన  మరికత
ఉబబ్బపోయకద.   ఏథెన  దేవత  మౌననన్ని
ఆవిడ  చేతగానతనకగా  పరిగణకచికద-

'నేనమ చెపరలేదసూ? న పనతనక మమకదమ ఏ
దేవతా నలమవదనన?!' అకద, గరస్వకగా. 

అపురడ  ఏథెన  దేవత  అకదరికీ  తన
పనతనక  చసూపికచికద,   అద  నజకగా
మానవాతీతమెనన ఓ అదమర్భుతమే!  ధగ ధగా
మెరిస  అకదమెనన  పూలమ,  తీగలమ-  జీవక
ఉటిట్టెపడే  ఆ  చితత్రక  చసూసి  అకదరసూ
అబమబ్బరకతో  నోళమళ  తెరిచారమ.   అతమకత
ఆశచరమకరమెనన  ఆ  పన  నజకగా
మానవమాతమప్రలెవస్వరికెనన అసధమమే!"  అన
గమసగమసలమ  పోయారకదరసూ.   దానన్ని
చసూసిన  క్షణానేన్ని  అరాకెన  మమఖ క
పాలపోయకద.   కోపకతోటీ,  అవమానక-

తోటీ ఆమె పెదవులమ వణకాయ. 

చమటసూట్టె  చేరిన  సీత్తసలకతా  అరాకెన కు
మళళ మళళ  చెపారరమ-  "అరాకెన!  అరాకెన!

చెపెరయమ  అరాకెన!  ఇపరటికెనన
మికచిపోయకద  లేదమ.  ఏథెన  తలల్లిన
క్షమికచమన కోరమ.   ఆ తలల్లి  గొపరదననన్ని
అకగకరికచమ.  దయగల  ఆ  తలల్లి
ఎవరినననక్షమిసమత్తకద.   నీ  పనన,  ఆ  తలల్లి
పనతననన్ని  చసూశావుగా?  ఇపురడ
క్షమికచమన అడిగ,  నీ ఓటమిన అకగకరిసత్త
తపరమమకదమ?   నీ  చినన్నితననన్ని
ఒపురకునేకదమకు సిగెగ్గకదమకు? కావాలకటే నీ
తరపున మేమే ఆ తలల్లిన క్షమాపణ కోరతాక"

అన గమసగమసగా పాప్రాధయపడడరమ. 
అరాకెన కు  భయక  వేసికద.   కానీ
మొకడితననన్ని  ఆమె  భయక  ఏమీ
చెయమలేకపోయకద.   ఆమె  పొగరమ
ఏమాతత్రక  అణగలేదమ.   "దానదేమమకద?!

న చేతిపన ఆమె పనక ఏమీ తీసిపోలేదమ.
ఆమె పనలో ఎనన్ని  తపురలమనన్నియో మీకేక
తెలమసమ? నేనమ లెకక్కిపెటిట్టె చసూపికచిన మీకు
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అరస్థాక  కాదేమ!  నేనమ  ఆమెనమ  క్షమాపణ
కోరేదేకటి?! ఆమె ఎవరమ, అసలమ?!..." అన
ఇకకా ఏదేదో అనబోయకద. 

ఏథెన దేవత కళమళ  చికతనపురలయామయ.

ఆవిడ  ఉగప్రరసూపిణ అయ,  ఉరమమమలాకటి
సస్వరకతో  "చాలమ!  ఇక  చాలమ  అరాకెన!

అహకకారక, పొగరమ, నీ మనసమనమ పూరిత్తగా
నశనక చేశాయ.  నీ నతిత్తమీద నమవేస్వ ఎకక్కి
కూరమచనన్నివు.   అలాగే  కానయమ!  దన
ఫలతానన్ని  నమవస్వ,  నీ  రాబోయే  తరాలసూ,

తపరక  అనమభవికతమరమగాక!  నమవస్వ,  నీ
సకతతీ ఇక నరకతరక నేససూత్తనే ఉకటారమ.
మనమషమలమ  మిమమ్మలన్ని  చసూడగానే
తరమమమతారమ.   చీకటి  మసూలలే  మీ గతి
అవుతాయ.   మీ  అలల్లికలన్ని  మనమషమలమ
మెచచరమ  సరికదా,  ఎపరటికపురడ నశనక
చేసమత్తకటారమ.   ఆ  బాధకొదద్ద  మీరమ  మళళ
మళళ  అలమల్లికుకటసూ  జీవిసత్తరమగాక!"  అన
అరాకెన  నేసిన  వసత్తసనన్ని  పొడవాటి  తన
చేతికరప్రతో నలమవున చీలచవేసి, ఆమె తలనమ
బలకగా మదకద. 

మరమక్షణక  అరాకెన  చినన్ని  పురమగమలా
మారిపోయకద!  ఆరమ  కాళల్లితో,  వికారకగా
ఉనన్ని  ఆ  పురమగమ,  పుటట్టెగానే  వెలమతమరమనమ
భరికచలేనటమల్లిగా  గబగబా  ఓ  మసూలకు
వెళళపోయకద.  

వెనమవెకటనే  ఆ పురమగమ నోటోల్లికచి వెలమవడడ
బకకతో తీగలమ సగటక  మొదలయమకద.

ఆ తీగతో అద అలల్లికలమ మొదలమ పెటేట్టెసికద
కూడనమ!  అయతే  అకతకు  మమనమపు
అరాకెన  వెలమవరికచిన  గొపర  అలల్లికలమ
ఇపురడ లేవు- ఆ పురమగమలమ అలేల్లివి అసలమ
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వసత్తసలే కావు!  అకద విహీనమెనన ఆ అలల్లికలన్ని
చసూడగానే  నశనక  చేయబమదద  అయకద
అకదరికీ.  ఆ పురమగమలే, ఈనటి సలీళమళ!

క్షణక  తీరికలేకుకడ  అలమల్లితసూ,  అవి
'అహకకారక,పొగరమ  వదమద్ద'  అన  మనక
ఎపరటికీ గమరమత్త చేససూత్త ఉనన్నియ. 
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రకగమల టీవీ ఖద:

సమరాజు: అదేమిటాప్రా లకగరాజూ, ఆ టీవీ న అలా రకగమనీళళతో కడిగేసమత్తనన్నివు?

లకగరాజు: ఏమీలేదమ, ఇద బాల్లిక్ అకడ వెనటమద. రకగమనీళళతో కడిగతే కలర టీవీ 
అవుతమకదేమ చసూదాద్దమన!!

టివి తెలవి!

ఇకగల్లిషమ టీచరమ: డిసక్కివరీ అకటే అరస్థాక ఏమనరా రవీ?

రవి: చానల నక: 425 అన సర!!

డజిల టీ!

హరి-గరి మాటాల్లిడకుకటమనన్నిరమ.

హరి: మొనీన్నిమధమ మా మామగారమ కొతత్త కారమ కొనన్నిరమరా!

గరి: అవున! ఏ కారమ?

హరి: ఏదో కారమరా, టీ తో సట్టెరమట్టె అవుతమకద.

గరి:  నజమా? అదే మేలమరా! మా మామ కొనన్ని కారనతే పెటోప్రాలమతో తపర సట్టెరట్టెవస్వదమ!

తికక్కి తెలవి!

టీచరమ: చికటసూ!  ఛ నరమ్మన అకటే ఎవరమరా?

చికటసూ:  ఛ నరమల్లి మస మనషన ఛ నరమ్మన అకటారమ టీచర!

నవుస్వ!
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పదరకగక-70
నరస్వహణ: డ.సిరి, మిరామలగసూడ, నలొ గ్గకడ జిలాల్లి, తెలకగాణ.
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అడడక
1. విశస్వదాభిరామలో దాగన దేవుడ (2)

3. బరమవుకే మరో పరమ (2)

6. దేశానక పటమట్టెగొమమ్మ. తిరగబడికద (2)

8. తకెక్కిడతో చసూసద (2)

10. శకత్తక మరో పరమ (3)

11. సభలో ఉనన్నివాడ (3)

12. రామమడి చేత చకపబడిన వానరమడ (2)

13. కొకడనమ ఇలా కూడ పిలమసత్తరమ! (2)

15. పక్షులనమ ఇకదమలో పెటిట్టె బకధకచకు! (3)

నలమవు
2. వేసవిలో విరగబసూస పువుస్వ (2)

4.  వాకటోల్లి విరిసిన రకగమల అలల్లిక (4)

5.  తమపాకీ నమకడి దసూసమకువచేచద తలకప్రకదమలమ (2)

7.  గజిబజనన 'పనసపకడ' (5)

9. బకగారమ ఆభరణాలమ తయారమ చేసవాడ (3)

12. వరార్షానక ఇకకో పరమ! (2)

14. పప్రపకచానక మరో పరమ. తలకప్రకదమలయకద (2)

అడడక-నలమవు ఆధారాల సహాయకతో ఈ గడలనమ 
నకపగలరేమ చసూడకడి. నకపిన పదరకగానన్ని, 
కేవలక పోసమట్టెకారమడపెన  రాసి, మాకు అకదేటమల్లి 
పకపకడి.  మీ బడి పరమ, తరగతి, మీవాళల్లి  ఫనమ 
నకబరమ  తపరక రాయకడి. సరనన సమాధానక రాసి 
ఎకపికెనన మమగమగ్గరమ పిలల్లిలకు  కొతత్తపలల్లి-70 న  
బహమతిగా పకపిసత్తక!

కొతత్తపలల్లి పప్రచమరణలమ, 1-127/A, యక ఆర వో ఆఫీసమ 
దగగ్గర, చెనేన్నికొతత్తపలల్లి, అనకతపురక జిలాల్లి-515101
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పదాలన్ని వెతిక పటమట్టెకోకడి!
తాతయమ, పులగక, ఎలమగమబకటి, రాగమకజరి, గమరప్రకగమడడ, రాగమమదద్ద, భారతదేశక, సస్వతకతత్రమక, 

పగటికల, ఆలోచన, తెలల్లివారమ, గాకధీతాత, చాచానహప్ర, పటేలమ, రాజాజీ, గోఖలే, లజపతిరాయ, 

లోకమానమ, రామమహనరాయ, వకదేమాతరక -

పెన పదాలమ ఈ కప్రకద పటిట్టెకలో దాగమనన్నియ- నలమవుగా, అడడకగా, వాలమగా, కప్రకదనమకడి పెనక- ఎటమపడితే అటమ! 

వాటిన వెతిక పటమట్టెకోకడి!  వాటి చమటసూట్టె    గమకడప్రాలమ  గయకడి!

తా త యమ డడ లల్లి లే తక శక మక జీ గక జా
తత్రమక దద్ద గక రక ఖ గాక ధీ నమ య ల పు యమ

మక యమ సస్వ గో గమ ఖ డడ రా పు తక వక జీ
శక దే త ర భా డడ త గమ జా సస్వ తె భా

హప్ర లల్లి వక దద్ద ఎ తా న మక రప్రక లల్లి హప్ర త

రా హప్ర క రి భా లమ ల చ వా గమ తా జీ
మ న లో జ వక క గమ రమ లో ధీ లో ల
మ చా గక మక టి దే దద్ద బక గాక ఆ జ జ

హ చా జీ గ నమ మమ మా తత్రమక టీ ఖ వక ప

న జా ప రా గ మా చా త తక లల్లి బక తి
రా గాక టే రా నమ సస్వ క శక రక సస్వ మక రా

య ఖ లమ ఖ రప్రక లో చా లో టి రక రా య
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ఆరన సస్వటట
ఇకటరన్నిటోల్లి  సమాచారక  అకదరికీ  అకదాలన,  రహసమలకటసూ
ఉకడకూడదన,  వామపారక  కోసక  కాకుకడ  ఇకటరన్నిట  పప్రపకచ
జనమలకదరికీ మేలమ చేస సకకేతిక వమవసస్థాగా ఎదగాలన పోరాడిన సస్వతకతత్ర
పప్రమి ఆరన సస్వటట ఈ మాసపు యమవకెరటక.

ఆరన వాళళ ననన్నికు అమెరికాలో ఒక సఫ్ ట్టె వేర కకపెనీ ఉకడేద. అలా అతనక చినన్నినటినమకడే
కకపూమటరల్లి  గమరికచిన  పరిజాజ్ఞునమసూ,  ఆసకీత్త  కలగాయ.   వాళల్లి  ననన్ని  పప్రభావకతో  పదేళళ
వయసమత్సలోనే  వెబెనత్సటమల్లి  తయారమ  చేయటక  మొదలెటాట్టెడతనమ.   అయతే ఈ వెబెనత్సటల్లిలో
పప్రకటనలమ ఉకడేవి కావు.  వామపారాతమ్మకకగా అసత్సలమ ఉకడేవి కావవి.  అకతేకాక, పప్రపకచకలో
ఎకక్కిడినమకడెనన  ఈ  సనటల్లినమ  ఒకరికకటే  ఎకుక్కివమకద  కలపి  నడిపికచేకదమకు  వీలమగా
ఉకడేవి.  అలా కేవలక ఉపయోగకరకగానమ,  విజాజ్ఞున దాయకాలమగానమ ఉకడే చాలా వెబెనత్సటల్లిన
తయారమ చేశాడ ఆరన.  

కత్రమకగా  అతన  దశషట్టె  ఇలాకటి  వెబెనత్సటల్లిన  నరిమ్మకచటక  వెనక  ఉనన్ని  సకకేతిక  చటాప్రాలమీద
పడికద.  దాకతోపాటమ  ఒకరమకాకుకడ-  అనేకమకద-  ఒక  సమసూహకగా-  సఫట్టెవేరల్లినమ
తయారమ  చేసకదమకు  అవసరమెనన  వమవసస్థాల  ఏరారటమ  కూడ  అతనన్ని  ఆకరిర్షాకచికద.   ఒక
వెబెనత్సటమలోన సమాచారక మరొక వెబెనత్సటమలో పప్రతిఫలకచేటమల్లి  చేస  "ఫీడ"  కు సకబకధకచిన
అకతరాటతీయ సకకేతిక కమిటీలోల్లి పధాన్నిలమగేళల్లికే ఆరన కు సస్థానక లభికచికద. 

మీలో చాలామకద  "హచీట్టెయమెమ్మల"  గమరికచి విన ఉకటారమ కదా,  దాన ఆధారకగానే మరో
కకపూమటర  భావన  'మారక్కి డౌన'  నమ  అభివశదద  చేసకదమకు  పప్రయతిన్నికచాడ  ఆరన.  అదే
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సమయకలో  'పెనథాన'  అనే మరో కకపూమటర భాషనమ ఇకటరన్నిట కు ఉపయోగపడే విధకగా
మలచేకదమకు  అవసరమయేమ  'వెబ్  పెన  ఫప్రకవరమక్కి'  నయమాల  సమమదాయానన్ని
సిస్థారీకరికచటకలో పప్రమమఖపాతత్ర పోషకచాడ. ఇదకతా తనకు పదహడేళళపురడ!

విజాజ్ఞుననక సకబకధకచిన అకశానన్ని దేననన్నిన కనమగొనన్నిపురడ ఆయా సకసస్థాలమ  దానన్ని తమ
సకతకగా భావికచి డబమబ్బ చేసమకోవటానన్ని ఆరన తీవప్రకగా నరసికచాడ.  'విజాజ్ఞునక అకదరిద-

అకదరికీ'  అన నమిమ్మన ఆరన ఇకటరన్నిట ఆరనక్కివ సకసస్థా  వారి  'ఓపెన లెనబత్రరీ పాప్రాజకుట్టె'  దాస్వరా
పప్రపకచకలోన అనన్ని పుసత్తకాలనసూ కకపూమటరల్లిలో నకపత్తక చేసి అకదరికీ ఉచితకగా అకదకచే
పప్రకప్రయలో పాలమపకచమకునన్నిడ.

ఇకటరన్నిట నమ  సకకేతికకగా  బలోపతక  చేయటకతో మొదలెనన  ఆరన 
పప్రసస్థానక తస్వరలోనే మరో మలమపు తిరిగకద.  అభివశదద చెకదన దేశాలమ
ఇకటరన్నిట నమ తమ సస్వరాస్థానక వినయోగకచమకోవటక,  వామపార శకుత్తలమ
ఇకటరన్నిట నమ జనమల క్షేమకకోసక కాకుకడ తమ లాభాలకోసక నయకతిత్రకచటక దగగ్గరగా
గమనకచిన ఆరన వాటిక వమతిరేకకగా గొకతెతాత్తడ.  ఇకటరన్నిట పెనరసీన నయకతిత్రకచే పరమతో
అనేక  వెబెనత్సటమలనమ  మసూసివేసకదమకు  అమెరికా  పప్రభమతస్వక  పప్రయతిన్నిసత్త,  దానన్ని  నరసిససూత్త
ఉదమమక నడిపాడ ఆరన.  ఆ ఉదమమక ఫలతకగా 'సపా'  చటట్టెక ఆదలోనే వీగపోయకద.

అయతే ఆ కత్రమకలో ఆరన పెన  'పప్రభమతస్వ వమతిరేక'  మమదత్ర  వేసిన అమెరికా పప్రభమతస్వక తరాస్వతి
కాలకలో అతనపెన 'సమాచారానన్ని దొకగలకచటక'తో సహా లెకక్కిలేననన్ని ఆరోపణలమ చేసికద.  

విజాజ్ఞునక అకదరికీ అన విశస్వసికచే అనేకమకదక ససూస్ఫూరిత్త నచిచ,  సమాచార సకకేతిక వమవసస్థాలో
సస్వతకతమక కోసక పోరాడిన ఆరన సస్వరట  27 ఏళళ  వయసమత్సలోనే, 2013 లో మరణకచాడ.

63



  కొతత్తపలల్లి కథల పుసత్తకక-70

సస్వతకతత్ర భారత జననీ 
గానక, సౌమమ  యన, ఆరోహి మసూమజిక్ డట కాక 

సస్వతకతత్ర భారత జననీ- నీకదె 
నతాకత నవ నీరాజనమమ 
అశష పూజా శరీషమమలతో 
అగణత నర నరీ జనమమ 

వదలెనమ చిర దాసమ శశకఖలమమమ్మలమ 
చెదరనమ దెననమ తమ: పటలమమమ్మలమ 
ఆసతమ హిమనగమొమ్మక పొకగెన 
అలమమకునన్నిదానకద తరకగమమ "సస్వతకతత్ర"

తామగమసూరిత్తయౌ మహాతమమ్మడొసగన 
శాకతమహికసలే సదాశయమమలమగ 
సకల వసమకధరనేకమమ సయగ 
అకళకకులమెన పప్రతినలమ సతమమమ "సస్వతకతత్ర"
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మకచి పుసత్తకక  :
  బకగారస నడిచిన బట

పుసత్తక పరిచయక:  కారకపూడి నాగలత, 9 వ తరగతి, అరవకద హససమూకల

ననస ఈమధవ్య కాలకలో చదవన  ఒక చకకని నవల ఇద.

ఎవరసనా ఏదసనా మకచి పని చేసత్త మీ అమమ్మె మిమమ్మెలన  "మా బకగారే!" అని
మచసచకకటసకద కద! అకటే మకచిక మారసపేరనన మాట, బకగారస.  ఈ  

నవలలో ఉకడే బకగారయవ్య  కూడా నిజకగా బకగారే!   

"బకగారయవ్య చిటస్టుడవలో పిలల్లిన గగ్రోవని ఊదసతడు. ఆ పటక పప్రకకృతి అకత పులకరికచి పోతసకద.  

ఆకలస కదలటక మానసాత్తయ. పిటస్టులస కూయటక ఆపేసాత్తయ.  వాటనినటకీ బకగారస మకచి కథలస 
కూడా చపేప్పవాడు. ఒటస్టు కధలేనా?.. నీతి కథలస! ఆ నీతి కధల దద్వార ఎనన నీతసలస మకచి మాటలమూ 
చపేప్పవాడు. మధవ్య మధవ్య వేదకతక కూడా చపేప్పవాడు- చపప్పటమే కాదస; తనస కూడా తస.చ. 

తపప్పకకడా అనీన   పటకచేవాడు"  పశసపకవ్యదసలనినటకీ అకదసకన అకత గౌరవక ఏరప్పడికదట, 

బకగారకటే.  అతడు చపేప్ప పప్రతిమాటనీ శిరసావహకచేవట, అవ.  ఎలల్లి వేళలోల్లినమూ అతని బోధనలే మననక
చేససకనవట! బకగారసనస గసరికచీ అతని బోధనల గసరికచీ లోకమకత పప్రచారక చేసవట!  వనన వాళసళ్ళు 
కూడా అకత ఓహో అనానరట! బకగారస మాటలసవని అడవలోని జకతసవులనీన మారిపోయాయట- 

ఒకక పుల, నకక తపప్ప!  

అవ బకగారసని ఎకత కషస్టు పెటస్టుయ, బకగారస ఎకత నిబబ్బురకగా ఉనానడు, మకచికీ చడుక మధవ్య జరిగిన
పోరటకలో  పెసచేయ ఎవరిదసకద, ఎకదసకల అయవ్యకద- ఇదకత తెలయాలకటే చదవకడి, "బకగారస 
నడిచిన బట" నవలని! తపప్పకకడా చదసవుతరస గద?! మీరస కూడా బకగారసక ఉనన ససగసణాలనస 
పెకపకదకచసకకడి.  "మా బకగారే!" అనిపికచసకవాల మీరమూనమూ! తకదరగా చదవకడి మరి!

ననమూ ఈ కథ చదవానస! అయవ్య ఏక చపప్పనస?! వరర్ణనలస మరీ ఎకకవెసపోయాయ. కథ అసలస మసకదసకే సాగద! ఇక
బకగారస పతక్ర మరీ అతి మకచిద. దని తీరస ఓ గకదరగళక- ఇక కథ నికడా  లకకలేననిన  లోపలస. పుసత్తకక నాకసతే 
అసనలస ఏమాతక్రక నచచలేదస.  కానీ మరి తమిమ్మెదో తరగతి  నాగలతక నచిచకదకటే, మరేమ- ఈ కథ మీకూ 
నచచచసచ కద! అకదసకని  మీరమూ దీనిన  చదవకడి; చదవ, ఎవరి అభిపటయక కరకస్టు  తేలచ చపప్పకడి.  -సకపదకడు

పెననట పబల్లికేషనన, 2/402-3, బలజీ నగర కడప-1, 92 పేజీలస, 42 రమూ, Ph: 9440640270



కథలలెందదుక  ?

"పప్రపలెంచలెం  అలెంతా  పాడయిపోతలెంద"  బాధగా వొచచ్చాడు వలెంకటేశదు. 
"ఏమమలెంద?" అనన. 
"ఇదగో  చచూడు, దేశాలచూ దేశాలచూ  వవ్యాపారలెం  పేరిట ఇటట్లా కొటదుట్టుకలెంటదుననయ, ఇలెంక యీ  పాడు 
డబదుబ్బుల కోసలెం  మనదేశలెంలో  ఎలెంత మలెంద  నయకలదు  ఎనన రకాలదుగా  గడడ్డి మేసదుస్తుననరో చచూడు! 

జనలేమో ఆ మోసాలేన ఒలెంట పటట్టులెంచదుకొన, ఎవరదు తమక నలదుగదు డబదుబ్బులదు  ఇసస్తు  వళట్లా  మదులెందదు  కవ్యా 
కటట్టు  నలబడుతదుననరదు" అననడు వలెంకటేశదు. 
"నజమే. అయితే  ఏలెం  చేదదలెం? అయిన  ఆ జనలోట్లా  నదువవ్వూ - నేనచూ కడా  ఒకళట్లాలెం, తెలదుసదుగా?" 

అనననదు నేనదు. 
వలెంకటేశదు  తెలట్లాబోయి  చచూశాడు. 

"చచూడు  వలెంకటేశచూ, ఆతాత్మాభిమానలెం  వొదలేసస్తు  తపప్ప  ఎవరమన  ఇలెంకోళట్లాకి  దసోహలెం  కాలేరదు. రానదురానదు  
మనలెందరిలోనచూ  ఆతాత్మాభిమానలెం  పూరిస్తుగా  చచచ్చాపోతదుననదన న అనదుమానలెం.. ఏమలెంటవ?" అనననదు  
నేనదు. 
"నజమే అనదుకో, అయిన దీనలోలెంచ  బయటపడేదెటట్లాగ? గొణిగాడు వలెంకటేశదు. 
"బాగా  చదవల. ఆలోచలెంచల. ధమరవ్యాలెం తెచదుచ్చాకొన నచచ్చాన పన చెయవ్యాల. ధమరావ్యానకి  మన  జీవితాలోట్లా  
తావివవ్వూల. మరీ  ఎకక్కువ  సరదుదకపోకడదదు. మలెంచ గదురిలెంచ; నీత-అవినీత గదురిలెంచ; నయమబదదలెంగా  
బబ్రతకటలెం గదురిలెంచ; విలదువలన నలదుపుకోవటలెం గదురిలెంచ మాటట్లాడుతదులెండాల. ఆతత్మాగౌరవనన  చేజారకలెండా 
ఉలెంచదుకనేదెలాగో  చెబదుతదులెండాల  మళట్లా మళట్లా.  ఆ  విలదువలదు  ఎలెంతమలెందలో  నలసస్తు- రానదునన  కాలలెంలో  
లోకలెం  అలెంత   బాగదులెంటదులెంద." 

"ఓహ! మళట్లా  కొతస్తుపలట్లా  పుసస్తుకాలలోకి  వచచ్చావ?" నవవ్వూడు వలెంకటేశదు . 
"అవనదు- మలెంచ ఆలోచనలదు   రేకెతస్తులెంచటనకి  కథలన  మలెంచన  మాధవ్యామాలదు  మరేమదుననయి?" అనననదు
నేనచూ  నవవ్వూసచూస్తు. 
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